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Nieuwsbrief nr.161 december 2022 

 
Van uit het bestuur:  
Kerstboodschap: ‘Wie het kleine niet eert..’ 
Het is een redelijk bekend spreekwoord: ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet 
weerd (waard)’. Vaak kijk je naar de beroemdheden in de wereld. Of de mensen 
met huizen of bankrekeningen van veel grotere omvang. Maar dat wil niet 
zeggen dat jij niet van belang bent. En ook al voel je je door mensen niet gezien: 
God ziet je! Hij werkt juist vanuit het eenvoudige en gewone. Hij is wars van 
menselijke grootsheid, maar wil juist in het kleine van betekenis zijn. In de Bijbel 
laat God het telkens weer zien: denk niet groot van (andere) mensen, maar denk 
groot van Mij. De profeet Micha vertelt daar iets over:  

‘Uit jou, Bethlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 

in de dagen van weleer. (Micha 5vs. 1) 
Qua omvang één van de kleinste plaatsen: Bethlehem in Efrata. Het is de geboortestreek van het huis van 
Koning David. Toch zal Bethlehem invloed hebben tot aan de einden der aarde. Micha ziet dat op deze 
plaats een heerser geboren wordt. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. Maar met Kerst vier je dat Hij 
mens is geworden. Al eeuwenlang en over de hele wereld is het feest met Kerst omdat er een baby ter 
wereld kwam in dat kleine plaatsje Bethlehem. Wat kan God doen met een baby? Deze baby was Zijn eigen 
Zoon, die toen Hij opgroeide Gods boodschap van Liefde vertelde. Door Hem kan God ook jouw Vader zijn. 
Op volwassen leeftijd heeft Hij daartoe Zijn leven gegeven aan het kruis. Na Zijn dood is Hij opgestaan. Als 
je in Hem gelooft dan ontvang ook jij het eeuwige leven bij de Hemelse Vader. En Hij wil jou de Heilige 
Geest geven. Ook al denk je nu niets te hebben, door Jezus ontvang je alles van God. Nu wellicht een kleine 
voorproef, maar als Jezus terugkomt: alles wat van Hem is zal van jou zijn. Ook dit jaar mag je vieren dat 
deze grootse boodschap is begonnen: heel klein.  Hou moed in alles en geloof in Hem. Gezegende 
Kerstdagen en een voorspoedig 2023! Ds Arenda Haasnoot, voorzitter Voedselbank Spijkenisse en Vrede 
voor de Stad. 
 
Notulist gezocht  
Voor het bestuur zoeken wij een notulist. Iemand die bij van bestuursvergaderingen de notulen wil maken. 
We vergaderen 11x per jaar op een maandagavond van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur, maximaal 22:00 uur 
in de Michaelkerk. 
Heeft u interesse, of weet u iemand die dit zou willen doen, laat het ons dan weten via secretariaat@vvds.nl  
 
Toezichthouder/voorlichter arbeidsvoorwaarden  
We zoeken ook nog iemand die ons kan helpen bij het toezicht en de voorlichting van de veilige 
arbeidsvoorwaarden op de voedselbank. Er komen veel vrijwilligers bij de voedselbank en willen graag dat 
zij weer veilig naar huis gaan. 
Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met Anco Coordinator@voedselbankspijkenisse.nl  
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Voedselbank:  
11e DE-waardepunten actie 2022 tijdens de hele maand december!  

Er kunnen weer DE koffiepunten worden gespaard voor onze voedselbank. U doet 
toch ook weer mee? Wij kopen daar koffie voor, een luxeproduct dat anders niet in 
de voedselpakketten kan worden opgenomen. Bij diverse supermarkten staat ook 
dit jaar een DE-spaarzuil, waarin u de DE-waardepunten kunt doneren. Alvast 
ontzettend bedankt en zeg het voort!  
De deelnemende supermarkten zijn AH Centrum Spijkenisse, AH Sterrenkwartier 
Spijkenisse, AH Heenvliet, AH XL Binnenban Hoogvliet, Dirks Spijkenisse Akkers, 
JUMBO Waterland/Maaswijk/Groenewoud Spijkenisse, MCD Zuidland, PLUS 

Akkerhof Spijkenisse en Verhage Plateau Spijkenisse.  
Ook andere koffiezegels zijn ontzettend welkom. Vorige jaren hadden we ook een prachtige opbrengst van 
de Perla zegels!  
De Voedselbank Spijkenisse is ontzettend blij met deze medewerking, zonder welke de spaarpuntenactie 
niet zou kunnen draaien.  
 
Taarten voor de kinderen van de Voedselbank  
Een van de leuke dingen die bij de Voedselbank gebeuren zijn de verassende aanbiedingen. 
Zo heeft, ongeveer een jaar gelden, een mevrouw contact gezocht. Zij wilde heel graag haar hobby taarten 
bakken verbeteren, maar zag het niet zitten om al haar baksels zelf te moeten opeten, daarom leek het haar 
een leuk idee om dit voor de jarige kinderen van de Voedselbank Spijkenisse te doen. Zij vroeg of wij dit een 
goed idee vonden, waarop we uiteraard positief hebben gereageerd! Wij leveren hiervoor geboortedata en 
de sekse aan. De eerste taarten werden snel gebracht en zagen er heel leuk uit. Al snel had zij verschillende 
andere dames gevraagd of zij het ook leuk vonden om mee te bakken voor de jarige kinderen en inmiddels 
wordt er door zeven mensen gebakken en versierd. Wij bieden de taarten aan tijdens de uitgifte van de 
voedselpakketten. En dan de reacties van de ouders die een taart krijgen aangeboden. Een mevrouw zag de 
taart en begon spontaan te huilen, omdat zij al langere tijd bezig was, zo vertelde zij, om te zoeken naar een 
mogelijkheid om voor haar kind een taart te kunnen kopen, maar omdat de financiën ontbraken was zij erg 
verdrietig dat dit niet mogelijk bleek te zijn. Een andere mevrouw reageerde heel blij en vertelde dat juist dit 
het thema van de kamer van haar zoon was en dat zij zelf geen kans zag om een taart te kopen. Ook zij 
moest spontaan huilen van blijdschap. In ons bestand zit ook een tweeling, zij kregen allebei een taart 
aangeboden op hun verjaardag en de moeder liet ons weten dat de beide kinderen juichten bij het zien van 

de taarten en zij waren heel erg blij dat zij allebei een eigen taart hadden gekregen. 
 
 
 
 
 
 

 
Geweldige donatie van ExxonMobil Rotterdam voor Voedselbank Spijkenisse 
Vorige week werden we enorm en aangenaam verrast door dit bericht van ExxonMobil in Rotterdam: 
“December staat voor velen in het teken van warmte en verbondenheid. 
Maar deze maand is niet voor iedereen vanzelfsprekend feestelijk. 
Daarom steunt ExxonMobil de Voedselbank Spijkenisse deze maand met 
een donatie van € 10.000. Zodat jullie meer mensen kunnen 
ondersteunen die te weinig geld hebben om genoeg eten te kopen. 
ExxonMobil wenst alle vrijwilligers van de Voedselbank Spijkenisse 
fantastische feestdagen en een geweldig 2023!” 
De laatste maanden is er een groei van het aantal cliënten en iedereen 
heeft te maken met de gevolgen van de hoge inflatie; ook de Voedselbank heeft hogere brandstof- en 
energiekosten. ExxonMobil helpt ons met deze donatie om ons werk voor onze cliënten voort te zetten. Het 
bestuur van de Voedselbank Spijkenisse is ExxonMobil heel erg dankbaar. 
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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. 
Op maandagavond is er een gebedsavond in de Michaelkerk 19.30- 20.30 u 
Op dinsdagavond is er een gebedsavond in de Felicitaskerk om 19 uur.  
Op donderdagavond is er een gebedsavond in Pinkstergemeente de Schuilplaats. En we hopen dat er nog 
meer avonden ingevuld worden. Hou de website en facebook in de gaten.  
Zegen en groet van ds. Arenda Haasnoot (voorzitter van bestuur Voedselbank en Vrede voor de Stad)  
 

Nieuwsbrief:  
Ik vind het heel fijn dat ik u kan melden dat Tineke de Bruin zich heeft gemeld bij het secretariaat om vanaf 
januari 2023 de nieuwsbrief samen te stellen en te versturen. Tineke heel veel succes bij deze 
werkzaamheden. 
Na 15 jaar diverse werkzaamheden te hebben mogen verrichten voor Vrede voor de Stad/Voedselbank 
neem ik afscheid en wens ik iedereen alle goeds, fijne kerstdagen en een gezond 2023. Hartelijke groet Elly   

 

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 januari 2023.  
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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