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Nieuwsbrief nr.159 oktober 2022 

 
Van uit het bestuur:  
Vooraankondiging Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
Op 10 november 2022 om 20.00 uur is de najaarsbijeenkomst van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. 
Het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst is ‘Hoe komen we mensen in armoede op het spoor?’.  
Met de stijgende inflatie is het nog belangrijker geworden om mensen in armoede te helpen. 
We willen ervaringen delen en van elkaar leren. 
De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd met daarin ook de plaats van samenkomst. 
 
Voedselbank:  
aanpassing normbedragen  
Per 18 september 2022 zijn nieuwe hogere normbedragen vastgesteld, zodat mensen eerder in aanmerking 
komen voor een voedselpakket. 
De volgende normbedragen vastgesteld:  

• startbedrag per gezin € 190 

• + bedrag per gezinslid € 110 
Afhankelijk van de gezinssamenstelling resulteert dit in de volgende bedragen: 

1 persoon        € 300 
2 personen      € 410 
3 personen      € 520 
4 personen      € 630 
5 personen      € 740 
6 personen      € 850 

Het besteedbaar inkomen wordt berekend door van het maandinkomen de vaste lasten zoals huur, 
elektriciteit/gas/water en verzekeringen af te trekken. Met het besteedbaar inkomen moet dan voeding, 
kleding e.d. worden gekocht. 
Als het besteedbaar inkomen lager is dan bovengenoemde normbedragen dan komt men in aanmerking 
voor een voedselpakket. 
 
Nieuwsbrief:  
Helaas heeft nog niemand gereageerd om mijn herhaaldelijke oproep om het maken en versturen van de 
nieuwsbrief van mij over te nemen. Ik heb in overleg met het bestuur besloten, dat de nieuwsbrief van 
december de laatste van mijn hand zal zijn. Dus ….met spoed gezocht een opvolg(st)er!!!!  
Heeft u interesse neem dan a.u.b. contact op met secretariaat@vvds.nl  

Bron van Vrede: 
Afgelopen woensdagavond 5 oktober was er weer uitzenddienst van Vrede voor de Stad in de Dorpskerk 
Spijkenisse. Het thema was: ‘Draag elkaars lasten’. Deze oproep is te vinden in de Bijbel, de brief aan de 
Galaten hoofdstuk 6 vers 2. Je draagkracht zou in balans moeten zijn met je draaglast. Elkaar hebben we 
daarbij nodig. Een voorbeeld is gegeven uit het leven van St. Martinus van Tours (316 na Chr), beter bekend 

als Sint Maarten. Zijn laatste kostbare bezitting, namelijk zijn dure en 
aanzienlijke soldatenmantel deelde hij letterlijk in tweeën om een helft te geven 
aan een verkleumde bedelaar. ’s Nachts verscheen Jezus Christus aan hem. 
Hij zag dat Jezus eveneens in een halve mantel gehuld was. Daarmee liet 
Jezus zien dat wat hij voor deze bedelaar gedaan had, hij eigenlijk voor Jezus 
zelf gedaan had. Wat je zaait zul je ook oogsten. Als je op een wereldse akker 
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zaait, krijg je oogst in dit leven. Als je op de hemelse akker zaait, zul je oogsten voor de eeuwigheid. Lasten 
hebben we allemaal, maar door de Heilige Geest, die je ontvangt wanneer je het Jezus vraagt, ontvang je 
kracht van boven in alles wat je doet. Nederigheid en zachtmoedigheid kun je van Jezus leren.  In de dienst 
konden de aanwezigen een zegen ontvangen voor hun vrijwilligers werk. Er is gebeden voor de 
Voedselbank, de Hartelborgt, Werkgroep Vluchteling en Maatschappij, Budgetmaatje en Bron van Vrede. Er 
is gebeden voor de situatie in onze wereld, waar crisis en oorlog lijkt te overheersen. Laten we samen, met 
God en met elkaar, onze lasten dragen. De dienst is nog te bekijken via de livestream: 
https://www.youtube.com/watch?v=0d57WTWaimo&t=1488s 
Zegen en groet van ds. Arenda Haasnoot (voorzitter Voedselbank 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 november 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 september 2022. Deze informatie 
komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie. 
Voor het tweede kwartaal op rij 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 31-12-2021 31-03-2022 30-06-2022 30-09-2022 

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

734 671 722 735 

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

61 67 67 62 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

795 738 789 797 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 321 307 320 333 

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

71 107 93 102 

 
 

Gezinssamenstelling deelnemers Nissewaard 31-12-2021 31-03-2022 30-06-2022 30-09-2022 

• Alleenstaanden 133 134 134 143 

• Eenoudergezinnen 114 99 106 104 

• Overige gezinnen 74 74 80 86 

Totalen 321 307 320 333 

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

% jaar -8,3%    

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin 
 
 

Aantal huishoudens Nissewaard 31-12-2021 31-03-2022 30-06-2022 30-09-2022 

• Korter dan 3 maanden                                                                             23 25 31 44 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

29 27 36 33 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

45 33 35 40 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 63 63 54 51 

• Langer dan 2 jaar 161 159 164 165 

Totalen 321 307 320 333 

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

% jaar -8,3%    
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