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Nieuwsbrief nr. 99 – Mei 2017 
 
BRON VAN VREDE: Gebedsdienst 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst in de Ark, op woensdag 14 juni 2017 aanvang 
19:30 uur. Deze samenkomst wordt geleid door ds Klaas Waterlander uit Hekelingen. 
 
In deze gebedsdienst zullen we samen zingen van Gods lof, stil staan bij de projecten van Vrede voor de 
Stad en ons gebed opdragen aan de Heer. Dit is waar Vrede voor de Stad uit put, de kracht van Boven, de 
Bron van Vrede. Hij wil er om gebeden worden. 
  
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee en kunt u napraten over dit 
samenzijn. 
 
De uitzenddienst is op woensdagavond 11 oktober 2017 gepland. Reserveert u deze vast in uw agenda? 
Zonder Zijn zegen heeft al het werk van Vrede voor de Stad geen zin, dus wij verwachten u als vrijwilliger 
daar! 

 
 

BUDGETMAATJES: VOORKOMEN IS BETER DAN ….. 

 
Daar zit je dan als maatje. Je begeleidt al een half jaar een hulpvrager. Je hebt samen het dossier 
opgebouwd waardoor de stap naar de schuldbemiddeling kon worden gemaakt. Het dossier is inmiddels 
ingeleverd. Het traject van 3 jaar schuldbemiddeling kan beginnen. En dan komt er plotseling een nieuwe 
schuld boven. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Wat moet je dan? Rustig blijven en het maar accepteren. 
Je hebt tenslotte al veel bereikt. Het nodige werk moet weer worden verzet, het schuldenoverzicht 
aangepast en opnieuw ingeleverd. Eén ding is zeker: De schuldeisers zullen nog minder gaan ontvangen. 
 
Zomaar een verhaal uit de dagelijkse praktijk bij Budgetmaatjes.  
 
Eigenlijk komen we, wanneer onze hulp wordt ingeroepen, bijna altijd te laat. Anderen, lees schuldeisers, 
hebben de regie al in zo’n dossier. Het is vaak redden wat er te redden valt (en dat is nog best veel). 
Daarom is het zaak om eerder met de hulpvragers in contact te komen. Dan heb je meer vat op zo’n dossier. 
Dan kun je mogelijk veel zorgen en kosten voorkomen.  
 
Preventie is daarbij het sleutelwoord. Het is mede daarom dat we in onze doorontwikkeling van 
Budgetmaatjes daar aandacht voor hebben.  
 
Ook bij de Gemeente Nissewaard zitten ze niet stil op dit gebied. Er is daar een speciale afdeling voor 
opgezet. Heel origineel heeft deze afdeling de naam afdeling Preventie gekregen. Binnen deze afdeling 
werken een drietal medewerksters met volle overgave. Samen met u houden ze uw financiële huishouding 
tegen het licht. Ze doen dat in de vorm van een adviesgesprek. Heeft u twijfels over hoe u er financieel 
voorstaat neem dan voor het maken van een afspraak contact met hen op. Dat kan via  
preventie@nissewaard.nl of via telefoon 140181 Je zult voor het gesprek wel naar het stadhuis moeten. 
 
Voor sommige mensen is die drempel echter al te hoog. Het is een laagdrempelige mogelijkheid om bij u in 
de wijk aan te kloppen wanneer er vragen zijn op administratief en financieel gebied. Het gaat hierbij om een 
inloopspreekuur, dus het maken van een afspraak is niet nodig. Wanneer de vragen toch ingewikkelder zijn 
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wordt er een vervolgafspraak gemaakt of wordt doorverwezen. Als Budgetmaatjes participeren we in dit 
initiatief. 
 
Dit initiatief wordt geheel door vrijwilligers gerund. U raadt het al: Er worden hiervoor nog vrijwilligers 
gezocht. Deze worden daarnaar eerst opgeleid en lopen eerst een tijdje mee met een ervaren vrijwilliger. 
Wilt u meer info of wilt u zich opgeven bel dan snel naar Bouwen Mooldijk, coördinator Budgetmaatjes 
Nissewaard. Tel 06 27146876 (na 17.15uur). Mailen mag ook: budgetmaatjes@vvds.nl. 
 
Uiteraard blijven ook nieuwe Budgetmaatjes welkom. Want, zo begonnen we dit artikel, voorkomen is 
nog steeds beter dan genezen. 
 
 

VOEDSELBANK: Aantallen 
 

In deze nieuwsbrief publiceren we de aantallen voor heel 2016 over deelnemers, 
voedselpakketten gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de 
Voedselbank. Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente 
Nissewaard ter verantwoording voor de verstrekte subsidie. 
 
Ook in het laatste kwartaal was er een lichte daling is het aantal gezinnen dat nog 
aangewezen is op de Voedselbank 
.  
De wekelijkse inzet van de vrijwilligers voor het samenstellen en uitreiken van de 
voedselpakketten is onveranderd noodzakelijk. Namens het bestuur hartelijk dank 
hiervoor. 
 
Aantal deelnemers 

 

 31-03-
2016 

30-06-
2016 

30-09-
2016 

31-12-
2016 

 Het aantal personen uit Spijkenisse 
dat gebruik maakt van de 
Voedselbank  

1025 935 867 817 

 Het aantal mensen uit andere 
gemeenten op de Zuid-Hollandse 
eilanden die in  
Spijkenisse het pakket ophalen 

82 70 59 60 

 Het totaal aantal pakketten wat naar 
de andere gemeenten op de Zuid-
Hollandse  
eilanden gaat 

79 79 86 72 

 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Spijkenisse 
 

 31-03-
2016 

30-06-
2016 

30-09-
2016 

31-12-
2016 

 Alleenstaanden 138 132 123 122 

 Eenoudergezinnen 176 155 148 143 

 Overige gezinnen 117 109 95 84 

Totalen 431 396 366 349 
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% kwartaal  -8,12% -7,58% -4,64% 

% jaar    -19,0% 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 2 tot 3 kinderen per gezin     
   
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 

 31-03-
2016 

30-06-
2016 

30-09-
2016 

31-12-
2016 

 Korter dan 3 maanden                                                                             59 20 38 49 

 Langer dan 3 maanden, maar korter 
dan 6 maanden  

39 46 13 20 

 Langer dan 6 maanden, maar korter 
dan 12 maanden 

59 62 69 45 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 
jaar 

83 85 72 72 

 Langer dan 2 jaar 191 182 174 164 

Totalen 431 395 366 350 

 
 
AGENDA: 
 
Bijeenkomst bestuur:    12 juni ‘17 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  23 november ‘17  
Gebedsbijeenkomsten:   14 juni ’17 in De Ark 
     11 oktober ’17 (Uitzenddienst) 
Supermarktactie:   8- en 9 december  ‘17 
 
 

COLOFOON: 

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

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

Vrede voor de Stad 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 eo. 
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