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Nieuwsbrief nr.153 maart 2022 
 
Bericht van het bestuur 
Voorstellen: nieuwe voorzitter ds. Arenda Haasnoot  
 
Sinds maandagavond 14 februari 2022 ben ik de nieuwe voorzitter van zowel 
Vrede voor de Stad als de Voedselbank Spijkenisse. Mijn naam is Arenda 
Haasnoot, dominee van wijkgemeente de Brug Spijkenisse. Een van de 
oorspronkelijke initiatiefnemers van Vrede voor de Stad was ook een dominee van 
de Brug. Ik stap dus in een al eerder gelegd spoor van dominees die voorzitter 
zijn. Toen mij de vraag gesteld werd of ik dit voorzitterschap in overweging zou 
willen nemen, vroeg ik mezelf af: waarom eigenlijk? Deze vraag kreeg ik 
overigens ook toen ik positief antwoordde op het verzoek. Waarom zeg je ‘ja’? 
Niet uit verveling. Ik werk fulltime, ben getrouwd met Jeroen en heb ook een gezin 
met inmiddels 3 volwassen kinderen van resp. 22 en 20 jaar en onze jongsten van 
11 jaar (twee tweelingen). Volle bak in huis, maar wel gezellig, want ze wonen 
allemaal nog thuis. Tja, zo makkelijk vind je geen woning in deze tijd. Nee, om 
agendaopvulling is me het voorzitterschap niet te doen. Waar het me wel om gaat is het christen zijn, niet 
alleen binnen kerkmuren, maar ook daarbuiten. Ik denk aan de woorden van de Heere Jezus in de Bijbel 
(Mattheüs25: 35,36): ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij 
gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’. Als 
dominee bezoek ik veel zieken. Niet alle mensen kan ik bezoeken, maar ik kan wel zorgen dat steeds meer 
mensen bezocht worden en dat er voor hen gebeden wordt. Zo hoop ik ook mijn werk voor Vrede voor de 
Stad en de Voedselbank in te zetten: stimulerend en biddend. Niet alle mensen kan ik persoonlijk te eten, te 
drinken geven, gastvrij onthalen, kleden of bezoeken in de gevangenis, maar ik kan wel meehelpen dat 
zoveel anderen dit kunnen doen voor hen die het zo nodig hebben. Daartoe wil ik mijn tijd en gaven geven 
met de capaciteiten die mij gegeven zijn. Hierbij heb ik Gods kracht en wijsheid nodig, maar ook uw inzet en 
gebeden. Zo hoop ik spoedig zowel op geestelijk als op materieel vlak Spijkenisse te leren kennen en 
betrokken te zijn. Uiteraard hoop ik ook in deze nieuwsbrief en via sociale media regelmatig van me te laten 
horen. 
 Zegen en groet, ds. Arenda Haasnoot  
 
Oog voor voedsel, hart voor mensen  
Voedselbanken Nederland, de organisatie waarin wij als Voedselbanken verenigd zijn, is benaderd door de 
Europese Federatie van Voedselbanken om de mensen in Oekraïne te helpen. Te helpen in Oekraïne zelf 
en in de omliggende landen waar miljoenen Oekraïners naar toe vluchten. De nood wordt steeds groter en 
samen met enkele externe sponsors wil de Europese Federatie geld en logistieke hulp bieden.  
Er is veel meer hulp nodig en daarom adviseert Voedselbanken Nederland om goed georganiseerde lokale 
initiatieven te ondersteunen. Als Voedselbank Spijkenisse e.o. praten wij hierover mee met Voedselbanken 
Nederland en geven zo invulling aan het motto: Oog voor voedsel • Hart voor mensen 
 
BudgetMaatjes: Een nieuw begin? 
De tijd dringt, binnenkort komt de nieuwsbrief van Vrede voor de Stad alweer uit. Hoog tijd om kopij aan te 
leveren. Dat kost me op dit moment heel veel moeite. Ik heb de energie niet om de juiste woorden op papier 
te krijgen. Wat houdt me dan zo bezig dat het alsmaar niet lukt?  
“Op de vlucht voor oorlog, schrijnende verhalen aan de grens”. Een tekst welke me pakte op internet. Op de 
site van Kerk in Actie. Een oorlog die voor de direct betrokkenen veel leed met zich meebrengt. 
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Indrukwekkende beelden blijven maar op je netvlies staan. Van die kinderen die in de schuilkelders worden 
geboren. Of van dat jongetje dat bij de grens is achtergelaten om alleen de grens over te steken op weg 
naar een voor hem betere toekomst. 
“Op weg naar een betere toekomst”, gaat het daar in ons werk als BudgetMaatjes ook niet om? Mensen bij 
te staan die het water tot aan de lippen staat om hun stip op de horizon (weer) te helpen ontdekken? 
Mensen waarbij door geldstress hun hoofd vol zit waardoor de bandbreedte om de juiste beslissingen te 
kunnen nemen beperkt is?  
Als Budgetmaatjes proberen we een coach voor onze hulpvragers te zijn. De afgelopen jaren viel dat door 
allerlei maatregelen i.v.m. de Coronapandemie niet mee. Toch zijn de maatjes zo goed en zo kwaad als het 
ging op hun post gebleven. Zo werden op 31 december 2021 met 19 maatjes 23 hulpvragers begeleid. 
Achter die 23 hulpvragers gaat een verhaal schuil. Een schrijnend verhaal soms. In 2021 hebben we ook 12 
koppelingen beëindigd. In het verleden vroegen we ons als coördinatoren wel eens af of die koppelingen ook 
inderdaad positief zijn afgesloten. Daar zijn we echter van afgestapt. We kregen, wanneer we de 
hulpvragers nog eens spraken, van hen terug “Wat fijn dat jullie in een moeilijk deel van mijn leven met me 
mee liepen”. Na zo’n terugkoppeling weten we weer waarvoor we dit werk doen. 
Gelukkig gaat het een stuk beter met de Coronacijfers zodat veel maatregelen (voorlopig?) zijn vervallen. 
Hierdoor kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten en opnieuw beginnen. Hoewel, wanneer u het artikel 
leest, is het duidelijk dat we nooit zijn gestopt. 
Om het werk ook in 2022 zo goed mogelijk te kunnen doen zoeken we een extra coördinator en nieuwe 
maatjes. Om mensen te helpen bij “een nieuw begin”. Neem gerust contact met ons op: 06 27146876.   
 
 
Voedselbank: Simonshaven/Biert steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken 

 
De kerkenraad van het Witte Kerkje in Simonshaven is actief om de kerk 
zichtbaar te maken in het dorp en omgeving. Regelmatig zijn er activiteiten voor 
alle dorpsgenoten in de Hoeksteen, het verenigingsgebouw van de kerk. Via een 
nieuwsbrief worden alle dorpsgenoten geïnformeerd over en betrokken bij de 
activiteiten. 
In de eerste week van februari was er een voedselinzameling voor de 

Voedselbank Spijkenisse en op 6 februari werd ook een collecte gehouden voor de 
Voedselbank. Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was door Marian 
van Linschoten, voorzitter van de kerkenraad, uitgenodigd om op 8 februari de 
opbrengst in ontvangst te nemen. In een gezellige bijeenkomt met een aantal 
belangstellenden in de Hoeksteen werd de actie toegelicht. Er stond een volle tafel 
met voedselproducten en met een cadeaubon werd de opbrengst van de collecte en 
enkele giften van in totaal € 185 symbolisch overhandigd. De bestuursleden hebben de werkzaamheden van 
de Voedselbank uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Volgend jaar krijgt de actie waarschijnlijk een 
vervolg. Het bestuur van de Voedselbank dankt de kerkenraad hartelijk voor de voedselinzameling en de 
opbrengst van de collecte. 

 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse 
en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl Kopij inleveren voor 10 april 2022. De Voedselbank wordt gesteund 
door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status 
waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
-ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
-Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse e.o. 

Kamer van Koophandel nummer: 60092750 St. Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 24400222 St. Vrede voor de Stad  
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