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Bron van Vrede:
Geef vrede, Heer, geef vrede
Het is u wellicht niet ontgaan dat de traditionele
uitzenddienst van vrijwilligers van Vrede voor de Stad niet
plaats heeft kunnen vinden. Het coronavirus heeft op deze
bijeenkomst dusdanige invloed gehad dat er besloten is dat
het niet veilig is om de dienst te houden. Dit besluit is
begrijpelijk, maar het doet ten diepste wel pijn. Juist in deze
rumoerige periode is de zegen van onze Heere zo nodig.
De kerk zou juist in deze periode zo’n centrale rol kunnen
vervullen en present kunnen zijn in de samenleving.
Er gaat zoveel anders zijn de komende tijd.
Werkzaamheden in het vrijwilligerswerk zullen anders
ingevuld worden, sociale contacten zijn miniem of afwezig,
aanwezigheid in kerken zal ingewikkeld zijn. Boven alle
maatregelen en ontwikkelingen staat een belijdenis echter
als een paal boven water: God is Koning. Ik begin elke
kerkdienst zondagmorgen met het votum, waarin gebeden
en beleden wordt: ‘Hij zal niet loslaten wat Zijn hand
begon’. Woorden uit psalm 138,8 waarin de dichter
zekerheid heeft dat God Zijn werk zal afmaken, maar
waarin hij ook bidt om Gods vasthoudendheid aan Zijn
werk. Dezelfde zekerheid en hetzelfde gebed mogen wij
aan het begin van dit nieuwe seizoen hebben. God heeft de
geschiedenis door getoond dat Hij Zijn werk zal afmaken,
dat wat Hij belooft ook daadwerkelijk gestalte zal krijgen.
God is namelijk Koning. Deze Koning mogen wij vragen om
Zijn werk gestalte te geven in ons werk. Dat wil Hij doen, ook in coronatijd. De Schepper van hemel en aarde
laat niet los wat Hij eens begonnen is.
Deze periode is vreemd en het werk is wellicht anders, maar God blijft altijd dezelfde. Hij wil meegaan en het
werk zegenen. Daarom wil ik met u/jou meebidden om Gods zegen over komend jaar vanuit de zekerheid
dat Hij dat geven wil. Wij mogen verwachtingsvol bidden dat Hij komend jaar in alle activiteiten van Vrede
voor de Stad kracht en leiding wil geven. Ik wens u/jou Gods Koninklijke zegen toe het komende jaar in al
het prachtige werk wat gedaan mag worden.
Namens Bron van Vrede,
Ds. Arjan van den Os
CGK ‘De Ark’ Spijkenisse

Voedselbank:
Vacatures:
We hebben heel veel reacties gehad, dus iedereen bedankt voor het delen! Alleen de vacature meewerkend
assistent coördinator is nog niet vervuld. Helpt u mee zoeken?
Neem voor meer informatie contact op via coördinator@voedselbankspijkenisse.nl
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Rabobank Clubactie.
Voedselbank Spijkenisse eo doet mee aan de Rabobank clubactie. Hierdoor maken
we kans op een mooi geldbedrag. Dit willen we investeren in een meer
(corona)veilige toegang van onze locatie voor onze cliënten en vrijwilligers. Hoe
meer er op ons gestemd wordt door de Rabobank-leden, hoe meer geld we krijgen.
Helpt u ook mee door dit bericht te delen en/of (als u Rabobank-lid bent) op ons te
stemmen? Vanaf deze week tot 25 oktober a.s. kunnen leden van de Rabobank hun
stem uitbrengen via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/.
In november volgt de uitslag met de finale en uitreikingen van de Rabo Clubsupport. De Rabobank
ondersteunt de deelnemers aan de clubactie met geld, met hun netwerk en met kennis. We zijn blij dat we
mogen deelnemen, want onze Voedselbank kan elke euro en alle soorten hulp goed gebruiken.
Geweldige donatie ExxonMobil Smeeroliemengfabriek Pernis
Op de ExxonMobil Smeeroliemengfabriek in Pernis was van april t/m augustus
de Lente & Zomer veiligheidscampagne. Die campagne is vast onderdeel van
het veiligheidsbeleid van het bedrijf en dat staat op hoog niveau. Al 7 jaar lang
waren er geen verzuimongevallen op deze fabriek. Tijdens de campagne
werden er 318 veiligheids- en verbetermeldingen gedaan. Aan iedere melding
was een geldbedrag gekoppeld. De opbrengst van de campagne is jaarlijks
bestemd voor een goed doel. Dit jaar was gekozen voor de Voedselbank
Spijkenisse en omstreken. Op 30 september was een delegatie van het bestuur van de Voedselbank
uitgenodigd om het resultaat te horen en de bijbehorende cheque in ontvangst te nemen. Vanwege de
coronasituatie kon dit slechts in kleine kring gebeuren. We werden ontvangen door Wilbert Hollestelle,
Plantmanager, Erwin de Waard, SSHE Supervisor en Eric Kloos, SSHE Assistant. Op de foto onthult Wilbert
Hollestelle het geweldige bedrag van € 6.360 aan Anco Bonninga, coördinator van de Voedselbank
Spijkenisse. Het bestuur van de Voedselbank is enorm blij met dit grote bedrag. Mede hierdoor verwachten
we dit jaar de exploitatie sluitend te krijgen en blijven we in staat om onze cliënten van de broodnodige
voedselpakketten te voorzien.
Onze hartelijke dank aan ExxonMobil dat zij ook op deze manier betrokken zijn bij organisaties die zich voor
het maatschappelijk belang inzetten, zoals onze Voedselbank.
Sluiting kledinghoek in Voedselbank
Sinds de uitbraak van het Coronavirus zijn, in en om de Voedselbank, maatregelen van kracht om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en Voedselbanken
Nederland is de uitgifte van het voedselpakket aangepast door een effectieve scheiding aan te brengen
tussen vrijwilligers en cliënten. De sluiting van de kledinghoek was hierbij een logisch gevolg.
Binnenkort wordt een nieuwe, contactloze manier van cliëntenidentificatie ingevoerd. De voorlopige
ervaringen zijn positief. Zowel bij de vrijwilligers als de cliënten. Ook “na corona” blijven voldoende redenen
aanwezig om de fysieke scheiding tussen vrijwilligers en cliënten te continueren. Dat heeft het bestuur van
de Voedselbank doen besluiten om de kledinghoek definitief te sluiten.
De vrijkomende ruimte van de kledinghoek zal worden ingericht als kantoorplek voor coördinatoren en als
spreekkamer.
De Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden stelt het filiaal in Hellevoetsluis open voor onze cliënten. Met een
gewaarmerkte verwijzing kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten in Hellevoetsluis.
BudgetMaatjes: IDO
IDO? daar heb ik nog nooit van gehoord zult u waarschijnlijk zeggen. Dat kan kloppen, want in Nissewaard
is het ook nog niet actief.
IDO is de afkorting van Informatiepunt Digitale Overheid. Tegenwoordig kun je van alles regelen via de
digitale overheid. Echter niet iedereen is even handig met internet of begrijpt soms niet wat de overheid nu
weer schriftelijk communiceert. Daarom worden landelijk in bibliotheken dergelijke informatiepunten
geopend. Mensen kunnen hier terecht met vragen over landelijke organisaties, zoals SVB, UWV en
Belastingdienst. Dit is echter nog niet alles, ook met vragen over de lokale organisaties kunt u hier
aankloppen. Bij het loket wordt bepaald waar de vraag thuishoort en vervolgens zullen de mensen worden
doorverwezen naar de betreffende organisatie.
Thuis in de Wijk en het IDO zullen met elkaar gaan samenwerken waardoor een bredere doelgroep
geholpen kan worden met uiteenlopende vragen.
Op 22 oktober 2020 wordt ook een IDO-loket in Nissewaard geopend in bibliotheek De Boekenberg. Vanaf
dat moment kunt u, op afspraak, daar elke donderdag van 14.00 – 16.00 uur terecht.
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Wil je meer informatie over het toekomstige IDO-loket in bibliotheek de Boekenberg? Voor vragen kun je
terecht bij Sandra Letschert, coördinator DigiTaalhuis en medewerker sociaal domein, via e-mail
s.letschert@deboekenberg.nl.
Info Boekenberg
Gratis Ledenpas bij de Boekenberg
Wist je dat je bij Bibliotheek de Boekenberg een gratis ledenpas kunt krijgen?
Met deze pas kun je geen boeken/media lenen maar wel profiteren van allerlei
voordelen die de bibliotheek te bieden heeft. Zoals korting op activiteiten, gratis
gebruik maken van internet en nog veel meer. Dus kom langs en laat een
pasje aanmaken! Ben je onder de 30 jaar? Dan is tevens de Budgetbundel
gratis! Binnen dit abonnement kun je 12 boeken/materialen per jaar lenen en
nog meer leuks. Alle informatie hieronder vind je op de website via
onderstaande link:
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/klantenservice_new/abonnementen_ni
euw.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/klantenservice_new/lid-worden.html
Inschrijving:
Bezoek de bibliotheek en vul een inschrijfformulier in. Om je te kunnen inschrijven vragen wij je om een
geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort verblijfsdocument of identiteitskaart) mee te nemen naar de
bibliotheek
Bezoekgroep De Hartelborgt.
Helaas, het is nog niet zover dat we weer op bezoek kunnen gaan in De Hartelborgt, ons laatste bezoek was
in februari 2020.
Een paar weken geleden zag het er naar uit de het de goede kant op ging. De school was weer begonnen,
dat is belangrijk voor de jongens omdat ze daar tijdens de les jongens uit andere groepen ontmoeten.
Zonder school hebben ze alleen contact met de jongens uit de eigen groep en met de groepsbegeleiders.
Het sporten buiten was ook alweer een beetje gestart, het binnen sporten nog niet.
Hoe het gaat worden met de regels binnen De Hartelborgt, nu er landelijk weer strengere maatregelen te
verwachten zijn, is afwachten.
Voorlopig gaan wij, als leden van de Bezoekgroep, door met het regelmatig kaarten sturen naar de groepen
die we (normaal gesproken) regelmatig bezoeken.
Ben van Duin
Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt
12 oktober 2020

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 november 2020. 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.
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Voedselbank aantallen
Onderstaande overzichten tonen de aantallen deelnemers, voedselpakketten, gezinssamenstelling en hoe
lang huishoudens aangewezen zijn op onze Voedselbank per eind september 2020.
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor
de verstrekte subsidie.
Ook dit kwartaal was er lichte daling van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is
aangewezen op de Voedselbank. Vanwege de coronacrisis was een stijging te verwachten, maar deze heeft
zich tot op heden bij ons niet voorgedaan, in tegenstelling tot bij vele andere Voedselbanken.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet, waardoor onze Voedselbank open kon blijven
ook in deze moeilijke tijd.
Aantal deelnemers
• Het aantal personen in Nissewaard in
Spijkenisse dat een pakket ophaalt
• Het aantal personen in Nissewaard buiten
Spijkenisse dat een pakket ophaalt
• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat
een pakket ophaalt
• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard
• Het totaal aantal pakketten wat naar de
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse
eilanden gaat

31-12-2019
768

31-03-2020
804

30-06-2020
797

30-09-2020
794
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49

45

47
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842
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343
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359
78

357
74

352
74

31-03-2020
141
137
81
359
4,7%

30-06-2020
143
135
79
357
-0,6%

30-09-2020
142
131
79
352
-1,4%
2,0%

31-12-2019
54
25

31-03-2020
50
41

30-06-2020
35
41

30-09-2020
27

60

48

52

56
148
343
-0,6%

69
151
359
4,7%

79
150
357
-0,6%

Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard
31-12-2019
135
136
72
343
-0,6%

• Alleenstaanden
• Eenoudergezinnen
• Overige gezinnen
Totalen
% kwartaal
% jaar

Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin

Aantal huishoudens bij de Voedselbank
• Korter dan 3 maanden
• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6
maanden
• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12
maanden
• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar
• Langer dan 2 jaar
Totalen
% kwartaal
% jaar
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30
64
79
152
352
-1,4%
2,0%

