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IDB: De “Diaconietuin”: 
 
Het IDB werd onlangs geïnformeerd van een wel heel bijzonder initiatief van een diaconie van één van 
de kerken in Nissewaard. Een “Diaconie tuin”.  
 
Wat was het geval: Op grond welke door de diaconie van de PG Zuidland verhuurd wordt aan 
volkstuinders bleef een stukje braak liggen. Vrijwilligers hebben toen het plan opgepakt om hier groente 
te gaan verbouwen voor de Voedselbank. Gevolg: een hele mooie opbrengst voor de Voedselbank. 
 
Meer over dit initiatief in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
De diaconie en de tuinders welke dit allenmaal hebben mogelijk gemaakt bedankt. 
 

 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Help mee, steun de Voedselbank 
 

Wekelijks rond de 700 pakketten vullen. Ga er maar eens 
aanstaan. Wat stop je in die pakketten en waar haal je je 
spullen vandaan? Dat is wekelijks weer de vraag waar de 
Voedselbank Spijkenisse e.o. voor staat. Hoe kom je 
week in week uit aan je spullen om steeds opnieuw weer 
een gevarieerd pakket te kunnen samenstellen? 
 
Producten als groente, brood, enz. zijn er vaak wel. Dat 
geldt ook voor de seizoenartikelen. Maar hoe zit het met 
de koffie, thee, rijst, suiker, pindakaas, jam, hagelslag, 
soep, enz.? Voor die producten zijn de supermarktacties 
een belangrijke schakel. 

 
Op vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16 wordt er weer zo’n actie gehouden. In de supermarkten te 
Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland zijn op die dagen vrijwilligers aanwezig om producten in te 
zamelen. Bij de ingang ontvangt u van hen een boodschappenlijstje. Hierop staan een aantal lang 
houdbare producten waar de Voedselbank behoefte aan heeft. Tijdens uw bezoek aan de supermarkt 
kunt u één of meerdere van die producten kopen. Bij het verlaten van de winkel neemt een andere 
vrijwilliger deze graag in ontvangst. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 
Voor de Voedselbank is de actie belangrijk. Daarom hoopt ze op een hoge opbrengst. Voor inlichtingen 
Bouwen Mooldijk, tel. 0181 662161. 

 
 
BUDGETMAATJES: Anita wordt opgenomen  
 
Ik kijk niet zoveel TV. Meestal alleen in de vakanties. Zo zag ik onlangs het programma “Anita wordt 
opgenomen”. In dit programma volgt Anita Witzier een aantal mensen die verslaafd zijn. Verslaafd aan 
alcohol, drugs, gamen, enz. Ik vond het een indringend programma. 
 
Wat heeft dit nu met Budgetmaatjes te maken? Ik denk heel veel! Witzier volgt deze mannen en 
vrouwen heel intensief in niet het gemakkelijkste deel van hun leven. Ze doet dat zonder te oordelen of 
te veroordelen. Ook als er bijvoorbeeld een terugval is. Ze laat de mensen in hun waarde. 
 
Bij Budgetmaatjes is dat eigenlijk niet anders. Hulpvragers zitten meestal ook niet in het meest 
florissante deel van hun leven. Ze zijn de regie in hun leven vaak (even) kwijt en leven bij de orde van 



de dag. Ze nemen daarbij beslissingen welke in een aantal gevallen moeilijk te begrijpen zijn. Ook al 
willen ze het anders, ze vallen soms terug in “oud gedrag”. 
 
Het Budgetmaatje probeert in die situaties een luisterend oor te zijn wanneer hulpvrager zijn hart wil 
luchten. Niet te oordelen, hoe krom beslissingen die in het verleden zijn genomen ook lijken. Niet te 
veroordelen wanneer een hulpvrager weer even een “flitskrediet” heeft opgenomen. Een maatje te 
zijn waarbij een medemens altijd kan aankloppen, op weg naar volledige zelfredzaamheid. 
 
Dat betekent overigens niet dat maar passief wordt toegezien. Hulpvragers zijn door eigen handelen 
of buiten eigen schuld in een situatie geraakt waar ze zelf veelal niet meer uitkomen. In die situatie 
loopt het maatje mee. Niet door te (ver)oordelen, maar door samen een overzicht van de schulden te 
maken. Door adviezen te geven, door mee te gaan naar een officiële instantie, door een luisterend 
oor te zijn. 
 
PS: nieuwe maatjes zijn nog steeds welkom. Stuur een mail aan budgetmaatjes@vvds.nl  
 
 
AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  12 december ‘16 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16  
Gebedsbijeenkomsten:   17 januari ’17 (De Kern) 
     14 juni ’17 (De Ark) 
Supermarktactie:   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 december ‘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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