
 

Nieuwsbrief nr. 91 – september 2016 
 
WERKGROEP GEBEDSBIJEENKOMSTEN: Uitzenddienst op 12 oktober ‘16 

 
Aankondiging uitzenddienst Vrede voor de Stad D.V. 12 oktober 2016 Dorpskerk Spijkenisse, aanvang 
20.00 uur Vrede Bloei Welvaart Het gaat goed 
 
Wat is vrede eigenlijk? Er is veel diversiteit binnen en buiten de projecten en toch ook één in de Vrede 
van God. 
Die vrede mag je ontvangen en kun je uitdragen - in jouw project bijvoorbeeld. 
We vieren de vrede samen, in al onze diversiteit, door te zingen, te bidden en elkaar en God te 
ontmoeten. Daarna kun je gezegend (verder) aan het werk gaan om de vrede te verspreiden. 
 
Wil je het lied van Vrede voor de Stad meezingen in een ad-hoc koor? Kom dan om half 8 naar de 
Dorpskerk en werk mee aan vrede door muziek! 

 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE: Vooraankondiging 

 

Even een vooraankondiging. In de loop van september ontvangt iedereen die 
in het verleden wel eens aan een supermarktactie heeft meegewerkt een 
uitnodiging om ook dit jaar weer met de kerstactie mee te doen. Alvast voor in 
de agenda: de actie vindt plaats op vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16. 
Geef het door, geef het door. 
 
 

BUDGETMAATJES: Een drukke zomer 

 

Juli en augustus zijn maanden waarop veel mensen in ons land op vakantie gaan. In de politiek ligt in 
die maanden het werk zelfs nagenoeg stil. Het zomerreces noemen ze dat. Hoe anders is dat bij 
Budgetmaatjes. Daar gaat het werk gewoon door. In alle hevigheid. 
 
Het was druk deze zomer. En ook spannend! Spannend b.v. voor die hulpvrager waar de eventuele 
toelating tot de schuldsanering steeds maar opschoof. Steeds weer lag er een schuldeiser dwars. 
Uiteindelijk is het na wat juridische dreigementen toch goed gekomen. Fijn daarbij is om te merken dat in 
dergelijke gevallen de samenwerking met de gemeente erg goed is. We hopen dat er nu voor de 
hulpvrager een tijd aanbreekt van rust. Het worden enkele moeilijke jaren, maar aan het eind van die 
tunnel is er licht. 
 
Als Budgetmaatje moet je van veel dingen op de hoogte zijn. Dat leer je niet allemaal op de cursus. Dat 
leer je vooral in de praktijk. Wat fijn om dan te merken dat het team van Budgetmaatjes zeer divers is. 
Je staat er nooit alleen voor. Je kunt altijd op elkaar terugvallen. Wanneer er specifieke vragen zijn over 
hypotheken of belastingen of juridische zaken b.v. Het is fijn om met zo’n team te mogen werken. 
 
Bij Budgetmaatjes kijk je de armoede soms diep in de ogen. Het is dan fijn om een stukje met een 
hulpvrager op te mogen lopen. Om iets te betekenen voor haar of hem. Armoede lossen we als 
Budgetmaatjes niet op. Erger nog het ziet er naar uit dat die de komende jaren zeker niet minder zal 
worden. Ook komen mensen met schulden naar verwachting eerder op de radar. Na een drukke zomer 
volgt waarschijnlijk een nog drukkere winter. 
 
PS: Wilt u ons als nieuw Budgetmaatje in die drukte helpen mail dan naar budgetmaatjes@vvds.nl. We 
nemen dan contact met u op.  
 
 

mailto:budgetmaatjes@vvds.nl


AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  26 september ‘16 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16  
Gebedsbijeenkomsten:   12 oktober ’16 (Uitzenddienst Dorpskerk Spijkenisse) 
Supermarktacties:   9- en 10 december ‘16 
 
 
COLOFOON: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 oktober ‘16 

De stichtingen Vrede voor de Stad, Voedselbank Spijkenisse en omstreken en Leergeld Voorne Putten 
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 eo. 
- Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 

 
Afmelden: Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen stuur dan een mail aan 
nieuwsbrief@vvds.nl. Vermeld als onderwerp: Afmelden 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 
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