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Van uit het bestuur:  

Alle huishoudens krijgen 190 euro korting op hun energierekening voor de maanden november en 
december. Een fijn extraatje in tijden van torenhoge energierekeningen en inflatie, maar niet iedereen 
heeft het geld nodig óf wil het hebben.  
Het kabinet wil dat alle Nederlandse huishoudens al vanaf november een lagere energierekening hebben. 
Daarom zal ieder huishouden tweemaal een vergoeding van 190 euro krijgen voor diens energierekening. 
Voor een grote groep mensen die in financieel zwaar weer verkeert, is dit een welkome verrassing. Maar het 
geld komt ook terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Vele organisaties, Tv-programma’s, kranten en 
andere media hebben opgeroepen om, als je het geld niet hard nodig hebt, dit te schenken aan de 
voedselbanken.  
De Voedselbanken en zo ook onze Voedselbank, kunnen deze steun heel goed gebruiken. Het Voedsel dat 
wij in de pakketten stoppen krijgen wij gratis, maar we moeten het wel juist koelen en invriezen en dat kost 
veel energie. De kosten voor dit jaar zijn nog niet bekend, maar mocht u de 2x €190,-- van de regering niet 
heel hard nodig hebben: wij kunnen het heel goed gebruiken. Er zijn al mensen die dit hebben gedaan en 
daar zijn wij heel blij mee en dankbaar. 

Voedselbank:  
 
Bij de Rabo ClubSupport actie van 2022 hebben 115 leden van de Rabobank gestemd op 
de Voedselbank Spijkenisse. Dit resulteerde in het mooie bedrag van € 673,54. 
Van deze opbrengst gaan we 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 iedereen die op onze Voedselbank heeft gestemd. 
 
 
 
 

Wintercollectief helpt Voedselbank Nederland  
Steeds meer voedselproducenten geven gehoor aan de oproep om extra te 
doneren aan de Voedselbank, die momenteel door de toename van het aantal 
klanten, een tekort aan voedzame producten hebben. Op 25 oktober maakten 
vier Hollandse voedselproducenten (Unox, Iglo, Hak en Bolletje) bekend zich te 
verenigen als Wintercollectief om de Voedselbank te hulp te schieten. Er werd de 
nadrukkelijke oproep gedaan aan collega-producenten om ook extra te doneren 
en mensen die het nodig hebben de winter door te helpen. Zes merken hebben 
daar nu al gehoor aan gegeven. De tien verenigde merken bundelen hun 
krachten om vanuit het Wintercollectief ruim 1.9 miljoen producten te doneren, 
waaronder nu ook 400.000 extra pakken houdbare melk en 100.000 potten 

pindakaas. Zie voor meer informatie www.hetwintercollectief.nl 
  
 
 
 

http://www.vredevoordestad.nl/
http://www.hetwintercollectief.nl/


 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 

Sinterklaasactie Jeremy’s Chocolaterie.  
Jeremy's begrijpt als geen ander hoe duur de feestdagen kunnen zijn voor veel mensen 
die het erg zwaar hebben. 
Daarom heeft Jerenmy’s samen met Sinterklaas afgesproken dat alle kinderen van de 
Voedselbank een knutselschoentje in de winkel mogen meenemen en deze op hun 
allermooiste mogen inkleuren. 
Schoentje ingekleurd en in elkaar gezet?  
Dan mag je je schoentje in de winkel voor de haard plaatsen en zullen de Pieten deze in 
de nacht van 4 op 5 December vullen met wat lekkers. 

 

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: 
Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid: 15 t/m 22 januari 2023 
Doe goed, zoek recht 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te 
zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te 
geven.  
 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse 
staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit 
Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen 
van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en 
etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van 
de kerk en gebeden om eenheid. 
Ook in Spijkenisse willen we in deze week iedere dag een gebedsbijeenkomst organiseren in verschillende 
kerken. Dat zou gaaf zijn om in zoveel mogelijk kerken mee te bidden. Verdere informatie aangaande 
locaties volgt dus nog. Ik doe mee, u/jij ook? En doet jouw kerk ook mee? Of ben je gewoon geïnteresseerd? 
WELKOM!  
 
Zegen en groet van ds. Arenda Haasnoot (voorzitter van bestuur 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 december 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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