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Bericht van het bestuur:  
Na een lange tijd deel te hebben uitgemaakt van de besturen van de Voedselbank en Vrede voor de Stad is 
het moment aangebroken om dit werk te beëindigen. Begonnen in 2007 is het een periode geworden van 
bijna 15 jaar. Ik kijk daar met een goed gevoel en dankbaarheid op terug. Het goede gevoel heeft te maken 
met het feit dat voorgangers van de gezamenlijke kerken in Spijkenisse kort na de eeuwwisseling samen 
kwamen in een gebedsgroep, die bad voor vrede voor de stad Spijkenisse. Na enige tijd werd de conclusie 
getrokken dat naast gevouwen handen de stad ook behoefte had aan handen uit de mouwen. Enkele 
gezamenlijk activiteiten werden gestart, zoals een bezoekgroep aan de Hartelborgt, de voedselbank en een 
ondersteuning van de Stichting Leergeld. Het meest opvallend bij de toen opgerichte Stichting Vrede voor de 
Stad was, dat de kleur en herkomst van de participerende kerken zeer divers was. Maar tegelijkertijd was, 
en is er nog steeds, een sterke wil om samen als kerken de lokale samenleving te dienen, en dan met name 
op plaatsen waar hulp nodig was. En die samenwerking vind ik iets om dankbaar voor te zijn, ook omdat 
zowel in het bestuur als bij de vrijwilligers de opvatting leeft dat we als christenen aan de samenleving 
moeten tonen wat ons bindt, en niet waarin we onderling verschillen. En zo hebben zowel Vrede voor de 
Stad als de Voedselbank Spijkenisse e.o. in de afgelopen jaren getoond dat ze werkzaam willen zijn voor 
alle inwoners van Nissewaard, en dan met name voor hen die behoefte hebben aan een vorm van extra 
ondersteuning, omdat de reguliere vormen van hulp of bijstand onvoldoende zijn. 
Bij deze dank ik alle betrokkenen, die ik in de afgelopen jaren binnen onze stichtingen heb ontmoet voor de 
goede samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. Tenslotte spreek ik de hoop en wens uit dat de 
Voedselbank en Vrede voor de Stad namens de gezamenlijke kerken nog lang, in ieder geval zo lang het 
nodig is, hun zegenrijk werk mogen blijven doen. Ik wens bestuur en vrijwilligers daarbij van harte Gods 
zegen toe! 
Gerrit van Buuren. 
 
Sinds 2010 heb ik met veel plezier mijn functie als penningmeester uitgevoerd. Wat begon als een kleine 
administratie is in de loop van de jaren behoorlijk uitgebreid. In deze periode was het ook mooi om te zien 
hoe de Voedselbank groeide. In 2010 waren we begonnen in het pand van Getron en nu anno 2022 staat er 
een volwaardig draaiende voedselbank. Ik dank voor de vele fijne contacten/besprekingen met het bestuur, 
Anco en Cor en vele anderen. 
Ik wens mijn opvolger Roelof en jullie allemaal het beste toe voor dit mooie werk in deze regio. 
Groeten, 
Martin Waskowsky 
 
 
Voedselbank: 
Stigter Vastgoedonderhoud steunt Voedselbank Spijkenisse 
  
Stigter Vastgoedonderhoud steunt ook dit jaar weer de Voedselbank Spijkenisse en 

omstreken met een bijdrage van € 500 voor de plaatsing van hun 
bedrijfslogo op onze Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. Dit 
helpt ons de kosten te dekken van ons wekelijkse transporten van 
voedselproducten.  
Het bestuur dankt eigenaar Ricardo Stigter hartelijk voor zijn voortdurende 
betrokkenheid bij onze Voedselbank. 
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Roodhart steunt Voedselbank Spijkenisse 
Roodhart Emission Control B.V. steunt ook dit jaar weer de Voedselbank Spijkenisse met een bijdrage van  
€ 500 voor de plaatsing van hun bedrijfslogo op de Opel Vivaro koel-/vriesbus.  
Deze bijdrage helpt ons de exploitatiekosten te dekken. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt John de Roode van Roodhart Emission 
Control B.V. voor hun structurele steun van onze Voedselbank. 

 
Bron van Vrede:  
Afscheid ds. Arjan van den Os 
Op 3 juli heeft ds. Arjan van den Os afscheid genomen in de Christelijke gereformeerde kerk Spijkenisse. 
Ruim drie jaar is hij hier voorganger geweest, naast een promotie-onderzoek aan de Theologische 
universiteit Apeldoorn. Daar heeft hij een fulltimebaan aangeboden gekregen als universitair docent Nieuwe 
Testament. Na een intensieve zoektocht in gebed waar God hem wilde hebben, kwam hij tot de slotsom dat 
hij moest gaan. Het is niet makkelijk om een kerkelijke gemeente achter te laten. Maar predikanten kunnen 
zomaar geroepen worden om elders hun werk voort te zetten. In de afscheidsdienst stond de Bijbeltekst 
Deuteronomium 31: 1-8 centraal. Ook Mozes moest de weg gaan die God hem wees. Het betekende voor 
hem dat hij niet verder kon optrekken met het volk. God voorzag in een opvolging. Ds. Van den Os heeft 
veel betekend voor zijn gemeente. Ook heeft hij veel betekend voor Bron van Vrede, een project van Vrede 
voor de Stad, waarin er een platform wordt gecreëerd om als plaatselijke kerken elkaar te ontmoeten. Vanuit 
Bron van Vrede worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals de 4 mei viering, de week van Gebed en de 
uitzenddienst voor Vrede voor de Stad. Ik noem slechts enkele punten. Ds. Van den Os neemt dus niet 
alleen afscheid van de CGK Spijkenisse, maar ook van ons. Ruim 3 jaar was hij voorzitter van Bron van 

Vrede. Hij heeft al zijn kennis en papieren tijdig kunnen doorgeven aan zijn opvolger. Namens het bestuur 

van Vrede voor de Stad heb ik hem bedankt voor zijn inzet aansluitend aan de dienst. Inmiddels heeft 
ondergetekende dit voorzitterschap overgenomen. Na deze prachtige dienst klonken meer mooie woorden 
van afscheid en dank. Ik bid ds. Arjan van den Os Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe werkplaats.  
Ds. Arenda Haasnoot, voorzitter VvdS en Bron van Vrede.  
 
Uitzenddienst voor Vrede voor de Stad 
Op woensdagavond 5 oktober 2022 is er weer een Uitzenddienst voor Vrede voor de Stad. In deze 
uitzenddienst kunnen alle vrijwilligers een zegen ontvangen voor hun vrijwilligerswerk in het komende 
seizoen. Het is mooi om zo’n gezamenlijk moment met elkaar te hebben in het besef dat het Gods opdracht 
is elkaar te dienen. We mogen danken dat we de kracht ontvangen anderen bij te staan. Dan mogen we 
verwachten dat de Heer ons weer kracht zal geven op weg te gaan. In deze dienst is er een zegenmoment, 
zang, Bijbelteksten, gebed, voorbede en overdenking. Aanvang 19.30 u in de Dorpskerk (Kerkring 2) 
Spijkenisse. Namens Bron van Vrede, Ds. Arenda Haasnoot 
 
Nieuwsbrief: 
In februari 2008 verscheen de allereerste nieuwsbrief van Vrede voor de Stad. Heel 
veel van die nieuwsbrieven zijn door mij samengesteld en dat heb ik met veel 
plezier gedaan. Maar….. nu is het tijd om het stokje door te geven aan iemand 
anders. Het is geen klus die enorm veel tijd vergt.  
Heeft u interesse neem dan a.u.b. contact op met secretariaat@vvds.nl  

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 september 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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