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Bericht van het bestuur: Even voorstellen. (de nieuwe penningmeester) 
 
Mijn naam is Roelof Jorritsma, ik ben geboren in Workum in Friesland, maar woon 
inmiddels al 35 jaar in Spijkenisse. Ik ben getrouwd met Kitty en samen hebben wij 
twee kinderen. Ik ben werkzaam bij firma Reym op de financiële administratie en in 
mijn vrije tijd wandel en fiets ik veel. Ook ben ik budgethouder geweest van de 
Felicitaskerk in Spijkenisse. En nu dus de nieuwe penningmeester van de 
Voedselbank en Vrede voor de Stad.  Hoop op een fijne samenwerking met 
eenieder. Verder wil ik Martin Waskowsky bedanken voor al zijn werkzaamheden 
en ook voor de hulp bij het overdragen van het penningmeesterschap. 
Roelof Jorritsma 
 
Nieuwe statuten 
Maandag 9 mei hebben Wim de Vroed en Paul Hoorens namens het bestuur de nieuwe statuten van de 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken ondertekend. In deze tijd kan dat zelfs op afstand, via een 
videoverbinding met kandidaat-notaris mevrouw Roos de Vos. Een foto hebben wij daarom helaas niet. De 
nieuwe statuten zijn nu helemaal in lijn met het voorstel van Voedselbanken Nederland. Voedselbanken 
Nederland heeft deze wijziging betaald, wij hebben alleen onze gegevens aangeleverd. We zijn nu helemaal 
bij op het gebied van integriteit, persoonsbescherming en alle andere voorschriften van de overheden om 
ons werk, letterlijk Pro Deo, te kunnen blijven doen. 

 
Bron van Vrede: Kranslegging Vrede voor de Stad 
 
Afgelopen dodenherdenking op 4 mei was druk bezocht in Spijkenisse. Ds. Arjan van Os (CGK De Ark) 
leidde de herdenkingsdienst in de Dorpskerk. Het thema was ‘Vrede in een gebroken wereld’. De 
muziekgroep ‘Musica Sororum’ bracht prachtige liederen ten gehore. Daarna begon de stille tocht. Ook dit 

jaar werd stilgestaan bij het huis van de Joodse familie Levie op de Voorstraat. 
Vervolgens ging de ceremonie verder bij het Oorlogsmonument aan de 
Vredehofstraat. Na een toespraak van burgemeester van Oosten zijn er diverse 
kransen gelegd. Namens Bron voor de Vrede (onderdeel van Vrede voor de Stad) 
hebben ds. Arjan van Os en ondergetekende ds. Arenda Haasnoot ook een krans 
gelegd. In de tussentijd heeft interkerkelijke koor Rejoice mooie liederen gezonden. 
De delegatie van het Engelse 600 ‘City of London’ squadron was weer aanwezig. 
Nadat de Engelse militairen hun gevallen kameraden geëerd hadden, defileerde een 
grote groep belangstellenden langs het ere-graf van de op 10 mei 1940 
neergeschoten vliegeniers. Al met al een waardige dodenherdenking die sinds de 
pandemie weer als ‘vanouds’ gehouden kon worden. Ik ben dankbaar dat ik namens 
Bron van Vrede aanwezig mocht zijn.  
ds. Arenda Haasnoot voorzitter VB Spijkenisse en Vrede voor de Stad.  
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Vertrek ds. Arjan van Os als voorzitter Bron van Vrede. 
 
Sinds 3 jaar is ds. Arjan Os voorzitter van Bron van Vrede, onderdeel van Vrede voor de Stad. Bron van 
Vrede is het interkerkelijke orgaan waarin veel kerken in Spijkenisse vertegenwoordigd zijn. Ds. van Os is  
50 % deeltijdpredikant in de CGK de Ark in Spijkenisse. Voor de andere helft van de tijd werkt hij aan de 
Theologische Faculteit van Apeldoorn. Onlangs heeft hij een aanbod gekregen om daar een voltijd 
aanstelling te krijgen als universitair hoofddocent Nieuwe Testament. Dit aanbod heeft hij aanvaard. Per 1 
juli zal hij Spijkenisse verlaten hebben. Dit betekent een gemis voor de kerk waaraan hij verbonden is. Het 
betekent ook voor ons een gemis dat hij zijn voorzitterschap van Bron van Vrede moet neerleggen. Wij 
danken ds. van Os van harte voor alle inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Moge de Heere hem 
zegenen op zijn nieuwe werkplek, zodat hij ook daar tot zegen kan zijn. 
Ds. Arenda Haasnoot voorzitter VB Spijkenisse en Vrede voor de Stad. 
 
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 juni 2022. LET OP In augustus verschijnt er 
geen nieuwsbrief i.v.m. de vakantieperiode.  
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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