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Nieuwsbrief nr. 95 – Januari ‘17 
 
 
BESTUUR: Een nieuw jaar 

 
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Het bestuur van Vrede voor de Stad wenst u en de mensen om u heen veel heil 
en zegen. 

 
 
BESTUUR: Afscheid van ds. Van Ek 
 
Er is begin dit jaar veel veranderd bij Vrede voor de Stad. Er is een nieuwe projectgroep: Bron van Vrede. Hierover 
vindt u elders in deze nieuwsbrief meer. Ook is er een nieuwe voorzitter, ds. Lennart van Berkel. Elders in deze 
nieuwsbrief stellen wij deze aan u voor. 
 
Een nieuwe voorzitter betekent ook het terugtreden van de oude. Ds. Arie van Ek in dit geval. Na het overlijden van 
ds. Van Groos heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. Helaas werd hij daarna ziek, waardoor hij niet zo kon 
functioneren, zoals hij dat zelf zou willen. Dat was jammer. Vooral voor hem, maar ook voor de stichting. Ds. Van 
Ek heeft, nu er een opvolger beschikbaar was, besloten om terug te treden. 
 
We danken ds. Van Ek voor al het werk, dat hij voor Vrede voor de Stad heeft gedaan. We wensen hem alle goeds 
toe in de toekomst en vragen aan u hem en zijn familie in uw gebeden te gedenken. 

 
 
BESTUUR: “Diaconaat en caritas besteed je niet uit” 

 
“Kerken hebben in deze tijd veel te zeggen”. Een uitspraak van de nieuwe voorzitter van Vrede voor de Stad 
Lennart van Berkel. Op 2 januari ’17 mocht ik hem interviewen. 
 
Lennart is predikant van de Ontmoetingskerk. Sinds juni 2013 alweer. Hij is getrouwd en vader van 2 kinderen. 
Voordat hij als predikant werd bevestigd heeft hij binnen de kerk al het nodige gedaan. Zo was hij penningmeester  
van de Commissie van Beheer. Later voorzitter van een wijkkerkenraad. Op zo’n jonge leeftijd een behoorlijke 
ervaring in het kerkelijk vrijwilligerswerk dus. Toch was het niet meteen duidelijk dat hij predikant zou worden. Na 
de middelbare school moest er worden gekozen wat hij ging studeren. Hij twijfelde tussen psychologie, theologie 
en bedrijfskunde. Het werd uiteindelijk bedrijfskunde. Aan de Erasmus Universiteit. Een opleiding welke hem toen 
hij ambtsdrager was bij de fusie van twee gemeenten best wel goed van pas kwam.  
 
Na het afronden van zijn studie ging hij aan het werk. Bij een financiële instelling in Utrecht en werd gedetacheerd 
in Den Haag. 
 
In die tijd (en misschien nu nog wel) was de tendens bij een groot deel van de werkenden in de financiële wereld 
snel carrière maken. En vergeet ook de bonussen ook niet. Een wereld waarin men vooral met zichzelf bezig was. 
Een wereld die hem niet zo lag. Daarom besloot hij theologie te gaan studeren. Om praktische reden in Leiden (het 
dichtst bij zijn woonplaats Maassluis). 
 
“Kerken zijn in de afgelopen decennia vaak achter hun muren gekropen, terwijl ze zeker voor de samenleving 
bestaansrecht hebben. Als vindplaats van rust, stilte, bezinning en gemeenschap voor mensen die leven in 
gejaagdheid en/of eenzaamheid. Maar ook opkomen voor hen die het minder hebben. Spreken wanneer mensen 
zelf niet kunnen spreken. Werken aan een menselijker wereld. Weer op zoek naar een vernieuwde verankering in 
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de samenleving. Kortom een actieve en praktische rol”, zo geeft Lennart in een aantal zinnen zijn visie op kerkzijn 
weer. 
 
In Vrede voor de Stad zie je die actieve manier van kerk-zijn terugkomen. Sinds 1 januari ’17 mag hij daar de 
voorzitter van zijn. De eerstkomende tijd zal hij vooral gebruiken om de mensen te leren kennen. Eerst eens goed 
te kijken wat er allemaal al is. Daar waar nodig interne verbindingen leggen.  
 
Vrede voor de Stad, een mooie organisatie. Kerken hebben vaak het idee dat zij hun diaconale werk eraan hebben 
uitbesteed. Lennart vindt dit een misvatting. Diaconaat en caritas kun je niet uitbesteden. Het is één van je 
kerntaken als kerk. Een fundament van verbondenheid en gebed”. 
 
“Ook met niet-christelijke partners” zo besluit Lennart het interview “kun je samenwerken aan waar je voor staat en 
naar streeft”. 
 
Bouwen Mooldijk  

 
 
BESTUUR: Stichting Leergeld 
 
Aan allen die zich betrokken weten bij de Stichting Leergeld en de Stichting Vrede voor de Stad. 
 
Spijkenisse, januari 2017 
 
Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS zich heeft 
ingezet. Deze inzet betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn 
echter volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Leergeld Voorne Putten. En daaronder 
valt dus ook de financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na de oprichting van VvdS, is de situatie in 
die zin gewijzigd, dat ook de vrijwilligerswerving in de praktijk geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van 
VvdS. Na uitvoerig overleg tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017 Leergeld 
niet langer meer als een project van VvdS te beschouwen. Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van 
informatie, waar relevant, tussen beide stichtingen. Zo trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het 
armoedebeleid van de Gemeente Nissewaard, en zijn de lijnen tussen VvdS algemeen, en het  werk van de 
Voedselbank en van Budgetmaatje specifiek heel kort. 
 
In het halfjaarlijkse overleg in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dit besluit reeds eerder gemeld, maar het leek 
ons zinvol dit ook formeel aan alle andere betrokkenen mee te delen. 

 
 
BRON VAN VREDE: Nieuwe projectgroep van Vrede voor de Stad 

 
Sinds 1 januari is deze nieuwe projectgroep van Vrede voor de Stad een feit. 
De (voormalige) Raad van Kerken Spijkenisse en de gebedsgroep van Vrede 
voor de Stad zijn gaan samenwerken. De Projectgroep Bron van Vrede wil in 
vieren, gebed en gesprek op zoek naar  de Bron van geloven. Zij laat zich 
daarbij inspireren door Jer. 29:7. 
 
We hopen door deze samenwerking met meer kerken en gemeenschappen te 
kunnen samenwerken dan voorheen het geval was. Zo kunnen we in al onze 
diversiteit gezamenlijk een licht zijn voor de stad, of beter, voor heel 
Nissewaard. 

 
Ds. Marloes Meijer is voorzitter van Bron van vrede, ds Klaas Waterlander is scriba. Ds. Lennart van Berkel neemt 
vanuit deze groep zitting in het bestuur van Vrede voor de Stad. Overigens zijn de leden van Bron van Vrede 
(gelukkig) niet allemaal dominee. We willen als geïnspireerde mensen aan het werk zijn. Met elkaar geven we 
vorm aan gebedsdiensten, diensten in Hart van Groenewoud, Vredeszondag, de 4 mei viering en enkele nog 
verder te ontplooien initiatieven. 
 
We hopen dat de samenwerking inspirerend zal zijn en houden u allen graag op de hoogte. 
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BRON VAN VREDE:  17 Januari: Gebedsdienst 

Op dinsdag 17 januari is er in De Kern om 19.30 uur een 
gebedsdienst van Vrede voor de Stad.  

Het gebed voor de stad en het werk van Vrede voor de 
Stad vormt de basis van waaruit we God en de mensen in 
de stad en Nissewaard willen dienen. Zo is het werk ook 
ooit begonnen, maar het gebed is meer naar de 
achtergrond geraakt. Het gebed is nodig om daarin Gods 
plan voorop te stellen, om Hem te volgen en dienen en 

daarin ook de eenheid als christenen te ervaren. Zeker in deze Week van Gebed voor de eenheid (15-22 januari) 
met als overkoepelend thema Jouw hand, mijn glimlach.  

Het dagthema van 17 januari is Geen oordeel meer (naar 2 Kor. 5: 16). We lezen uit 1 Samuël 16: 1, 6-7 en 
Handelingen 9: 1-19. Vanuit de eenheid als mensen en christenen hopen we dat onze (voor)oordelen over elkaar, 
over groepen in onze samenleving, over het werk van Vrede voor de Stad etc. mogen wegvallen of in elk geval 
bijgesteld mogen worden als we samen stil zijn, luisteren naar Gods Woord, samen zoeken naar woorden in gebed 
en samen zingen. Weet u van harte welkom! 

Namens de voorbereidingscommissie ds. Lennart van Berkel, Hilly Boshoven, Anny van Oost en Chris van 
Oostrum 
 
 

VOEDSELBANK: Spaaractie in Zuidland groot succes 

 
Klanten van de supermarkt MCD in Zuidland konden tot in 
december sparen voor een feestpakket met boodschappen 
ter waarde van ruim € 50,-. De diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zuidland (PGZ) wist van gezinnen die zo’n pakket 
erg goed kunnen gebruiken, maar dat niet bij elkaar kunnen 
sparen. De PGZ besloot haar leden en andere 
belangstellenden op te roepen om te sparen voor deze 
gezinnen. De PGZ zette dozen in beide kerken waarin 
bezoekers hun spaarzegels voor de pakketten konden 
doneren. Toen MCD eigenaar Gerard van der Kaa van deze 
actie hoorde, bood hij spontaan twee volle dozen aan. Ook 
de zegels die klanten bij de kassa niet aannamen, doneerde 
de eigenaar aan de actie. 

 
Bestelling met feestcheques 
 
Na afloop van de actie, had de PGZ 127 volle spaarkaarten, goed voor 127 boodschappenpakketten. Toen de 
feestpakketten op waren bij MCD, kwamen er feestcheques van € 50,- voor in de plaats. Met deze opbrengst 
werden veel gezinnen blij gemaakt. Uiteindelijk bleven er nog 43 feestcheques over. In overleg met de 
Voedselbank Spijkenisse werd een lijst met boodschappen ter waarde van € 2.150,- opgesteld.  Deze bestelling 
werd afgelopen week geleverd. De boodschappen werden verdeeld over de kerstpakketten van de cliënten. De 
Protestantse Gemeente Zuidland bedankt iedereen voor de enthousiaste inzet en donaties. Ze is Gerard van der 
Kaa ook dankbaar voor zijn spontane medewerking aan de actie. 
 
 

VOEDSELBANK: 2017, een jaar van veranderingen 

 
Het jaar 2017 wordt t.o.v. het voorgaande jaar voor de Voedselbank een jaar van veranderingen. Het goede 
nieuws daarbij is dat er zich twee vrijwilligers hebben gemeld, die ieder een specifieke taak op zich hebben 
genomen.  
 
Allereerst verwelkomen we Marga den Breems, die zich wil gaan inzetten voor de noodzakelijke sponsorwerving 
en de daarbij noodzakelijke publiciteitscampagne. Met haar journalistieke achtergrond is dat een zeer welkome 

http://www.vredevoordestad.nl/


 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 
 

versterking. Inmiddels is ze al gestart met crowdfunding voor de vrachtwagen. Meer over deze actie vindt u elders 
in deze nieuwsbrief. 
 
Naast Marga is Fariël Becker het VB-team komen versterken, met als speciale taak het zoeken, en hopelijk vinden 
van sponsoren voor diverse investeringen die we willen gaan doen. Ze is gestart met een inventarisatie, en gaat 
binnenkort met deze gegevens aan het werk. Speerpunten zijn uitbreiding van de koelcel, een kartonpers en de 
vrachtwagen. 
 
Twee mededelingen ter afsluiting: In december 2016 is onze voedselbank bezocht in het kader van ons HCCP-
certificaat. Het resultaat was uitstekend met een score van 95 %!  De tweede mededeling betreft het verruimen van 
de toelatingscriteria voor het verkrijgen van een voedselpakket. Deze verruiming wordt door alle voedselbanken in 
ons land doorgevoerd. Details hierover vindt u op onze website. 
 
 

VOEDSELBANK: Crowdfunding voor vrachtwagen 

 
T/m 31 december ’16 werden de kosten van de vrachtwagen volledig gedragen door een sponsor. M.i.v. dit jaar is 
de vrachtwagen om niet overgedragen aan de Voedselbank. De kosten om de vrachtwagen rijdende te houden 
komen vanaf dat moment voor rekening van de Voedselbank.  
 
Deze kosten zijn niet gering. Daarom ook vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan die sponsor. De 
ontvangen bijdrage over de jaren dat we de vrachtwagen hebben mogen gebruiken loopt in vele tienduizenden 
euro’s! En daar is het bestuur buitengewoon dankbaar voor.  
 
Onlangs is de crowdfunding van start gegaan. De vorige nieuwsbrief kon u daar al iets over lezen. De actiepagina 
is te vinden via http://www.whydonate.nl/geld-voor-de-vrachtwagen-laat-ons-niet-stil-staan/event/ 
 
De directe link naar een donatie is http://www.whydonate.nl/geld-voor-de-vrachtwagen-laat-ons-niet-stil-
staan/event/?donation=popup 
 
Hoe is deze gestart? 
 
De actiepagina is online gezet 
Het bericht staat op de website van de voedselbank, facebook en twitter. 
Ik heb Paul Hoorens gevraagd het op vrede voor de stad te zetten. 
Ik heb alle (fatsoenlijke) media het artikel met foto gestuurd. 
 
Wat kunnen jullie doen? 
 
Zorgen dat het nieuws zich verspreid door de berichten op social media zo veel mogelijk te delen (en natuurlijk 
door een donatie te doen J, ik heb zelf het goede voorbeeld gegeven – ook om te testen hoe dat liep). Dit is het 
bericht dat de donateur te zijn krijgt. De beheerder van de pagina krijgt bij iedere donatie een mailbericht. 
Ondertussen is/gaat Fariël aan de slag met sponsors te benaderen. 
 
 

VOEDSELBANK: Meer mensen kunnen hulp Voedselbank vragen 

 
Sinds 1 januari hanteert Voedselbanken Nederland soepelere voorwaarden voor het aanvragen van een 
voedselpakket. De verruiming van de eisen is mogelijk doordat ze sinds vorig jaar structureel meer voedsel 
ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden. 
 
Aangepaste tarieven 
 
In de praktijk hebben mensen die te veel leefgeld overhouden na aftrek van vaste lasten en schulden, meer kans in 
aanmerking te komen voor voedselhulp. Eerst mochten alleenstaanden die tot 180 euro per maand te besteden 
hadden, aankloppen bij de Voedselbank. Dat maximum is met 20 euro verhoogd naar 200 euro. De tarieven voor 
alle gezinssamenstellingen zijn aangepast. 
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Aanmelding intake 
 
Klanten die in aanmerking willen komen voor voedselhulp kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek bij de 
Voedselbank. De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket zijn uitgebreid. Ze hangen niet alleen samen 
met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden 
aangevraagd. 
 
Borging privacy 
 
Is de voedselhulp eenmaal toegekend, wordt van de klant verwacht dat hij meewerkt aan een traject om de 
financiële situatie te verbeteren. Door een tussentijdse controle worden de gegevens van een klant meer dan eens 
getoetst. De klant kan er zonder meer op vertrouwen dat zijn privacy geborgd is, van het intakegesprek tot aan het 
afhalen van een pakket. 
 
Contact 
 
U kunt een voedselpakket aanvragen via administratie@voedselbankspijkenisse.nl of op maandag, woensdag en 
donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur via 06-22066533. Voor meer informatie over het aanvragen en gewijzigde 
bedragen: www.voedselbankspijkenisse.nl. 
 

 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Nieuwe supermarktactie 

 
Het was flink puzzelen om een datum te prikken voor deze actie. Doen we het voor of 
na Pasen? Na Pasen zie je dat er de nodige rommelmarkten op de kalender staan. Ook 
hoorden we al van de nodige vakantieplannen. Het weekend voor Pasen bleek dat 
twee leden van de Activiteitencommissie verhinderd zijn. Een week eerder is 1 april, 
waardoor de supermarkten in Den Briel niet kunnen meedoen. Wanneer we nog verder 
naar voren gaan kom je uit op eind maart. Eigenlijk best wel dicht op de recent 
gehouden actie. 

 
Het was dus wikken en wegen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 24- en 25 maart ’17. Wel vroeg deze keer. Er 
waren helaas geen gunstigere data. Wilt u deze data alvast in uw agenda noteren? In één van de volgende 
nieuwsbrieven volgt meer info. 
 
 

WERKGROEP VLUCHTELING KERK EN SAMENLEVING:  Asielzoekers ingeburgerd 

  
Gedurende een aantal jaren hebben we vanuit “Vluchteling, Kerk en Samenleving” iets verteld over enkele 
vluchtelingen in ons midden. Zij zijn al meer dan 15 jaar in Nederland en hebben inmiddels netjes de 
inburgeringscursussen afgerond en daarvoor geslaagd. 
 
De man uit Iran haalde mooie cijfers voor het laatste examen en toonde ons trots zijn cijferlijstje; hij liet ook zijn 
dochter overkomen. Het andere gezin kwam uit Afghanistan en heeft inmiddels 6 kinderen.  
Deze kinderen en hun moeder kregen op de onlangs op het stadhuis gehouden ‘naturalisatieavond’ uit handen van 
burgemeester Mirjam Salet het Nederlanderschap. Triest was wel dat de vader van dit gezin na al die jaren nog 
steeds geen verblijfsvergunning heeft en er dus niet bij was. 
 
 

BUDGETMAATJES: Waar staan we nu? 

 
Z  o aan het eind van het jaar hebben mensen vaak de gewoonte om terug te kijken. Wat is er het 
afgelopen jaar allemaal gebeurd? En wat zijn de goede voornemens voor het komende jaar? 
 
Laten we daar als Budgetmaatjes ook eens aan mee doen. Terugblikkend trekken we de 
conclusie dat 2016 een intensief jaar is geweest. Een jaar met ups en downs. Ups omdat 

hulpvragers in de schuldbemiddeling werden toegelaten waardoor er voor hen een periode van rust en 
duidelijkheid zal aanbreken. Het blijft voor hen de komende jaren bikkelen, maar het einde is in zicht. Ups ook 
omdat de begeleiding van een aantal hulpvragers succesvol kon worden beëindigd. Ook hebben twee maatjes dit 
jaar de basiscursus gevolgd en draaien op dit moment al volop in de begeleiding mee. 
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Helaas waren er ook downs. De situatie waarin hulpvragers verkeren is vaak nijpend. Ze proberen eerst vaak zelf 
nog uit de problemen te komen. Wanneer dat dan niet lukt gaan ze op zoek en worden vaak bij ons aangemeld. De 
maatjes worden daardoor vaak geconfronteerd met ingewikkelde dossiers waar tevens een enorme tijdsdruk op 
ligt. Ook hebben we te maken met steeds meer aanmeldingen. Aan de ene kant goed omdat hulpvragers en 
organisaties ons steeds beter weten te vinden. Helaas ontstaan er daardoor ook wachtlijsten waardoor mensen die 
direct hulp nodig hebben niet kunnen worden geholpen. Dat laatste is eigenlijk onacceptabel, maar helaas kunnen 
we geen ijzer met handen breken. Het doet wel pijn om nee tegen mensen te zeggen daar waar dat eigenlijk niet 
kan. 
 
Om de wachtlijsten terug te dringen zijn we in november gestart met het werven van nieuwe maatjes. Een up 
daarbij is dat dat enkele nieuwe maatjes heeft opgeleverd. Helaas zijn niet allen direct inzetbaar om de basiscursus 
te gaan volgen. Daarom starten we een nieuwe ronde in de hoop om nieuwe maatjes te vinden.  
 
Goede voornemens, die hebben we niet echt. Afgelopen jaar is herhaaldelijk gebleken dat hetgeen je je vandaag 
voornam morgen alweer is achterhaald. Gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn. Doorgaan hopelijk met meer 
maatjes. We hopen dat dat mogelijk één van uw goede voornemens voor 2017 mag zijn. Ons helpen in onze 
zoektocht om nieuwe maatjes te vinden. Misschien overweegt u zelf wel om maatje te worden. Schroom dan niet 
maar bel (06 27146876) of mail (budgetmaatjes@vvds.nl) de coördinator.  
 
Voor nu in ieder geval een voorspoedig nieuw jaar toegewenst. 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep: 13 februari ‘17 
Interkerkelijk diaconaal beraad: 20 april ’17 
Gebedsbijeenkomsten:  17 januari ‘17 
Supermarktacties:  24- en 25 maart ‘17 
 
 

COLOFOON: 

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

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 februari ‘17 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds.  

De stichtingen Vrede voor de Stad en de 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. 
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