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Nieuwsbrief nr.158 september 2022 

 
 
Bericht van het bestuur:  
Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
Op 12 mei 2022 kwam het Interkerkelijk Diaconaal Beraad bijeen in de Felicitaskerk. 
Er waren 18 afgevaardigden van 7 verschillende kerkgenootschappen. Hieronder waren 2 coördinatoren van 
het project Budgetmaatjes, de voorzitter van het project Bron van Vrede en 5 bestuursleden. Namens de 
gemeente Nissewaard waren Ben ten Pas en Ada van der Kamp aanwezig om ons bij te praten over de 
Oekraïense vluchtelingen. 
Na de opening door onze nieuwe voorzitter was er een kennismakingsrondje. Het bestuur was blij melding te 
kunnen maken van de nieuwe voorzitter ds. Arenda Haasnoot, de nieuwe penningmeester Roelof Jorritsma 
en het nieuwe bestuurslid ARBO-zaken in de Voedselbank Arie Kostman. 
In deze voorjaarsvergadering werden, zoals gebruikelijk, de jaarverslagen en financiën van zowel de St. 
Vrede voor de Stad als van de St. Voedselbank Spijkenisse en omstreken besproken. Na een korte 
toelichting en het beantwoorden van vragen werden beide jaarverslagen vastgesteld en de penningmeester 
gedechargeerd. Vanuit de vergadering meldde een nieuwe lid voor de kascontrolecommissie zich aan. 
De vertegenwoordigers van de gemeente Nissewaard informeerden ons over de status en voortgang van de 
opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Er is een tijdelijke opvang in het Carlton Oasis hotel, Atlas hotel en 
De Boeg. Permanente opvang wordt gerealiseerd in het voormalige GGD-gebouw aan de Bliekstraat en in 
tijdelijk units op de parkeerplaats van het SMC. Op dat moment verbleven er 180 vluchtelingen, waarvan 90 
bij particulieren en 90 in de opvang van de gemeente. Dit zijn voor het merendeel vrouwen met kinderen. 
Na toekenning van het Burger Service Nummer kon men een bankrekening openen. Ook de toekenning van 
het leefgeld verliep goed. Voor kinderen wordt onderwijs geregeld. Voor verzekeringen geldt een noodwet 
van de overheid, waardoor toegang tot zorg (huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen) mogelijk is. Eventuele 
hereniging met familie loopt via de veiligheidsregio. 
Vrede voor de Stad had zich al aangemeld aan aanspreekpunt voor kerk en religie. 
Omdat er dit jaar geen kartrekker was voor de Actie Vakantietas 2022 vindt deze actie op kleinere schaal 
plaats. Er worden ca. 110 tassen gemaakt door de diaconieën van PG Spijkenisse wijk De Brug (30), PG 
Tweestromenland (30) en PG Zuidland (50). Via Sportfondsen van het Rivierabad zijn voor ieder kind in de 
leeftijd van 8-12 jaar vrijkaartjes beschikbaar. De tassen gaan dit jaar voornamelijk naar kinderen van 
gezinnen die bij deze diaconieën bekend zijn. 
Er werden 2 vacatures genoemd: 

• Voor het bestuur een algemeen bestuurslid als opvolger van Gerrit van Buuren. 

• Voor het project Budgetmaatjes een algemeen coördinator als opvolger van Bouwen Mooldijk. 
De najaarsvergadering van het IDB staat gepland voor 10 november 2022. 
Als suggestie voor een geschikt onderwerp werd genoemd: Hoe komen we de mensen in armoede op het 
spoor? 
Aan het eind van de vergadering werden dankwoorden gesproken voor de aftredende bestuursleden Gerrit 
van Buuren en Martin Waskowsky (penningmeester). 
 
 
Voedselbank:  

Stem op Voedselbank Spijkenisse bij Rabo ClubSupport 
De Rabobank organiseert weer de actie Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank 
kunnen stemmen op hun favoriete clubs. Ook dit jaar heeft de Voedselbank zich weer 
ingeschreven. We nodigen u van harte uit om in de periode van 5 tot 27 september uw 
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stem uit te brengen op de Voedselbank via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. 
Met de opbrengst van deze actie willen we dit jaar een aantal dolly’s aanschaffen. Dolly's zijn platte karretjes 
met 4 zwenkwielen. Hierop worden kratten gestapeld om deze gemakkelijk door de loods, de koelcel en de 
vriescel te verplaatsen. Dit voorkomt belasting van onze vrijwilligers en draagt bij aan een veilige 
werkomgeving. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt u hartelijk voor uw medewerking. 

 
Veldsink-Driekleur Spijkenisse sponsort Voedselbank Spijkenisse 

Voedselbank Spijkenisse en omstreken heeft ook dit jaar extra steun ontvangen 
van Veldsink-Driekleur Spijkenisse. Zie bijgaande foto voor hun bedrijfslogo op 
onze Opel Vivaro koel-/vriesbus. 
Het bestuur van de Voedselbank is heel tevreden over de verzekeringsdiensten van 
Veldsink-Driekleur Spijkenisse en erg blij met deze extra ondersteuning ter dekking 
van onze transportkosten. 
Wij danken Veldsink-Driekleur Spijkenisse hartelijk en hopen dat meer bedrijven 

hun voorbeeld volgen. 
 
United Waalhaven Terminals steunt Voedselbank Spijkenisse 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt ook dit jaar weer gesteund door United 
Waalhaven Terminals met een bijdrage voor de plaatsing van hun bedrijfslogo op onze 
Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. Dit helpt ons de kosten te dekken van onze 
wekelijkse transporten van voedselproducten.  
Het bestuur dankt UWT hartelijk voor hun voortdurende betrokkenheid bij onze Voedselbank. 
 

HelloFresh grote sponsor van Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Al jarenlang is HelloFresh een belangrijke sponsor van 
Voedselbank Spijkenisse. Wekelijks gaan we bij HelloFresh 
langs en vullen we onze koel- en vriesvrachtwagen met 
verse producten en voedingsmiddelen. Hiermee kunnen wij 
voedzame en gevarieerde voedselpakketten samenstellen, en zo heel wat families 
blij maken. Het bestuur van de Voedselbank is heel dankbaar om op deze 

onmisbare steun van HelloFresh te kunnen rekenen. 

 
Bron van Vrede:  

Uitnodiging uitzendbijeenkomst voor alle vrijwilligers van Vrede voor de Stad 
en Voedselbank Spijkenisse en omstreken:  
Op woensdagavond 5 oktober 2022 is er weer een Uitzendbijeenkomst. In deze 
bijeenkomst kunt u/jij als vrijwilliger persoonlijk een zegen ontvangen voor het 
vrijwilligerswerk in het komende seizoen.  
Er is een muziekteam onder leiding van Alida de Groot. 
In deze dienst kun je een zegen en een Woord van God ontvangen. Hij zal je sterken 
in wat jij wilt doen voor de ander. Het is mooi om dit moment met elkaar te hebben in 
het besef dat het Gods opdracht is elkaar te dienen. Je kunt danken dat je de kracht 
ontvangt anderen bij te staan. Dan mag je geloven en verwachten dat de Heer je 
weer kracht zal geven op weg te gaan. In deze dienst is er dus een zegenmoment, 
zang, Bijbelteksten, gebed, voorbede en overdenking. Aanvang 19.30 u in de 
Dorpskerk (kerkring 2) Spijkenisse. Voorganger is ds. Arenda Haasnoot.  
Iedereen is welkom.  

 
 
 
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  
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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 oktober 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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Voedselbank aantallen 
 
Onderstaande overzichten tonen de aantallen deelnemers en voedselpakketten, de 
gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op onze Voedselbank per eind juni 
2022. Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de 
verstrekte subsidie. 
In dit kwartaal was er stijging van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is 
aangewezen op de Voedselbank.  
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet om al deze gezinnen van een 
goedgevuld voedselpakket te voorzien. 
 

Aantal deelnemers 30-09-
2021 

31-12-
2021 

31-03-
2022 

30-06-
2022 

• Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

720 734 671 722 

• Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

56 61 67 67 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard 
dat een pakket ophaalt 

776 795 738 789 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 317 321 307 320 

• Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse 
eilanden gaat 

71 71 107 93 

 
 

Gezinssamenstelling deelnemers 
Nissewaard 

30-09-
2021 

31-12-
2021 

31-03-
2022 

30-06-
2022 

• Alleenstaanden 133 133 134 134 

• Eenoudergezinnen 108 114 99 106 

• Overige gezinnen 76 74 74 80 

Totalen 317 321 307 320 

% kwartaal -1,6% 1,3% -4,4% 4,2% 

% jaar  -8,3%   

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin 
 
 

Aantal huishoudens Nissewaard 30-09-
2021 

31-12-
2021 

31-03-
2022 

30-06-
2022 

• Korter dan 3 maanden                                                                             20 23 25 31 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

20 29 27 36 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 
12 maanden 

49 45 33 35 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 67 63 63 54 

• Langer dan 2 jaar 161 161 159 164 

Totalen 317 321 307 320 

% kwartaal -1,6% 1,3% -4,4% 4,2% 

% jaar  -8,3%   
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