
 

Nieuwsbrief nr. 55 januari 2013 
 

Nieuws uit de projecten 
 
Herinnering aan de gebedsbijeenkomst dinsdagavond 15-1-2013 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 te 
Spijkenisse op dinsdagavond 15 januari 2013 aanvang 20:00 uur. 
Het gebed staat in deze samenkomst centraal, waar voor de 6 projecten van Vrede voor de Stad voorbede 
uitgesproken wordt. 
Er wordt een meditatie gehouden door pastor Fred Wijnen. Muzikale ondersteuning is er van zanggroep 
Musica Sororum. Er is ook ruimte voor samenzang, waaronder het thema lied van Vrede voor de Stad. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en thee. 
 
Uitbreiding werkgroep gebedsbijeenkomsten. 
De werkgroep is nog steeds (dringend) op zoek naar nieuwe mensen. 
Heeft u interesse om 3 maal per jaar een gebedsbijeenkomst voor te bereiden? 
Neem dan contact op via nieuwsbriefvvds@hetnet.nl 

ruim 200 kaarsjes geplaatst op Uitplein 
Het CDA Spijkenisse heeft op 13 december een kerstactie georganiseerd in het Centrum van Spijkenisse. Er 
konden lichtjes gekocht worden die vervolgens een kring van licht vormden op het Uitplein. Dit als teken van 
hoop voor hen die eenzaam zijn en/of in armoede moeten leven en voor vrede in de wereld. 
Onder enthousiaste begeleiding van het koor The Travellers, dat de hele avond kerstliederen zong, werden de 
brandende lichtjes onder de boom geplaatst. Ondertussen werden er 200 door bakkerij Smeets gedoneerde 
oliebollen uitgedeeld. Café Merz en Douglas stelden geheel belangeloos elektriciteit ter beschikking. Ondanks 
de kou was het een sfeervolle avond waar de bezoekers van het winkelcentrum van hebben kunnen genieten. 
Op deze avond zijn er ruim 214 kaarsen gekocht door het betrokken publiek. Door een lichtje te kopen dat 
rond de kastanjeboom werd geplaatst, deed men een donatie van 1,- euro. Naast de verkoop van lichtjes zijn 
er bedrijven aangeschreven. Met de stortingen van de bedrijven is er uiteindelijk € 514,70 opgehaald die 
besteed kan worden aan minder bedeelden. 

 
Noodvoorraad Voedselbank fors aangevuld. 
"En dat was echt nodig", hoor je bij de Voedselbank in Spijkenisse. Door de recessie moet deze Voedselbank 
op dit moment ruim 660 pakketten voor haar cliënten maken. Elke week opnieuw!! En als je dan ziet dat de 
aanvoer soms ook stagneert moet je kunnen terugvallen op een noodvoorraad. Die is met de onlangs 
gehouden supermarktactie weer geweldig aangevuld. 
Grote tevredenheid dan ook bij de Activiteitencommissie van de Voedselbank na de supermarktactie van 14- 
en 15 december '12. Vele vrijwilligers hielpen deze commissie weer bij het bemensen van de supermarkten, 
het vervoer en het sorteren. Zoals de laatste jaren gewoon waren ze actief in de supers te Brielle, Heenvliet, 
Spijkenisse en Zuidland. Ook de PKN-gemeente in Oostvoorne zorgde ervoor dat de winkels in die plaats 
bemenst werden. Een aantal mensen uit Rockanje deed voor die plaats hetzelfde. 
De inspanningen bleken niet voor niets te zijn geweest. 
In één van de winkels kwam een mevrouw met veel boodschappen. Ze had haar kerstkaarten dit jaar via de 
mail verzonden, het geld dat ze daarmee uitspaarde was voor deze actie. Ook leverden mensen spontaan 
goederen uit hun kerstpakket in. 
Dan de opbrengst. Het sorteren ging niet in één dag, zoveel bleek er binnen gekomen te zijn. 
Maandagmiddag moest dit werk daarom worden afgemaakt. Nadat alles was gesorteerd en geteld bleken er 
1.365 kratten aan de noodvoorraad te kunnen worden toegevoegd. Ook werd nog €. 1.580,00 aan giften 
ontvangen. Beiden een absoluut record. De Activiteitencommissie dankt daarom iedereen die als gever/ster of 
als vrijwilliger/ster deze actie succesvol heeft gemaakt. 
Ook in 2013 zullen deze acties nodig blijken. Het ziet er namelijk niet naar uit dat het aantal cliënten zal gaan 
dalen. Daarom staat er in ieder geval voor april en december weer zo'n actie gepland. De data moeten nog 
definitief worden vastgesteld. 
Misschien wilt u zelf wel eens mee doen aan zo'n actie. Bel gerust Marjo Janssen (0181 664081) of Bouwen 
Mooldijk (0181 662161). Mailen mag natuurlijk ook: supermarktactie@gmail.com. 
 
Voor algemene vragen over de Voedselbank kunt u zich wenden tot Anco Bonninga, coördinator van de 
Voedselbank Spijkenisse: 06-18140349. Kijk ook eens op www.voedselbankspijkenisse.nl. 
 



Schuldhulpmaatje 2013 
In 2012 zijn we begonnen met de start  van het project SchuldHulpMaatje. Om het geheugen wat op te frissen; 
uitgangspunt van het project is dat kerken en christelijke organisaties zich niet neerleggen bij armoede en 
uitsluiting in onze samenleving. Dat betekent: hulp aan mensen met financiële problemen. 
Schuldhulpmaatjes willen een medemens zijn van hen die te maken hebben met de harde werkelijkheid van 
schulden. Het is geloof in uitvoering. 
Met dit in ons achterhoofd zijn de vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) op pad gegaan. En we hebben het geweten. 
Na een aarzelend begin is de naamsbekendheid ons vooruit gesneld. 
Er komen veel hulpvragen binnen, maar het zijn niet alleen financiële problemen die we tegenkomen. 
Met een mooi woord wordt dat de multiproblematiek genoemd. Met andere dan financiële en administratieve 
zaken mogen wij ons niet bemoeien, maar we kunnen wel zoeken naar andere gespecialiseerde hulpverleners. 
SchuldHulpMaatje wordt steeds meer betrokken bij de schuldhulpbemiddeling van de gemeente. 
Mensen die zich aanmelden bij de gemeente voor schuldhulpbemiddeling, worden eerst naar een cursus 
budgetondersteuning gestuurd. De gemeente gaat hierop bezuinigen. Dit betekent dat de professionele 
begeleiding minder wordt. Zij heeft de vrijwilligersorganisaties op dit gebied ( Humanitas en SchuldHulpMaatje) 
gevraagd of wij actief de hulpvragers in de cursus willen begeleiden. 
Het gaat dan voornamelijk om puinruimen ( administratie ordenen) en dossiervorming. Hierdoor worden de 
lijnen van afhandeling korter, waardoor de mensen eerder weten waar ze aan toe zijn. 
Veel aanvragen komen binnen via de Voedselbank. 
Meestal gaat het om mensen die financieel helemaal geen kant meer op kunnen. 
Halverwege 2012 heeft de stichting Vrede voor de Stad bij de gemeente een verzoek om subsidie ingediend. 
Deze subsidie is bedoeld voor het opleiden van nieuwe Schuldhulpmaatjes en overige kosten van het project 
In december jl. heeft de wethouder in het regulier overleg met het bestuur van de Stichting, de gevraagde 
subsidie over 2013 toegezegd. 
 
Coördinator SchuldHulpMaatje Spijkenisse, 
Pieter van Wijk. 
 
Afscheid bij bezoekgroep Hartelborgt 
Mijn naam is Alie den Hartog en ik ben nu 8 jaar coördinator van het bezoekproject “De Hartelborgt”. Vanaf het 
opstarten van het project ben ik hierbij betrokken.  Het begon met gesprekken met de Hartelborgt om te 
informeren wat het bezoekproject inhield. Toen werden oproepen in de kerkbladen van alle deelnemende 
kerken van Vrede voor de Stad geplaatst. Met 50 vrijwilligers zijn we begonnen. Door het groot aantal 
vrijwilligers hadden we eerst twee groepen van 25 vrijwilligers. De ene groep bezocht de jongens op de eerste 
woensdag van de maand en de tweede groep op de tweede woensdag van de maand. Door de jaren heen is 
de groep vrijwilligers wel  kleiner geworden. 
In al die jaren is er wel wat veranderd. Het aantal te bezoeken groepen in de Hartelborgt is kleiner geworden. 
Er zitten minder jongens op de groep.  En ook het aantal vrijwilligers is door de jaren heen kleiner geworden. 
We zitten nu op een groep van 20 vrijwilligers. 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na 8 jaar stop ik met het coördinatorschap én met het vrijwilliger 
zijn van het bezoekproject.  Dus ik ga Vrede voor de Stad verlaten.  Ik heb het werk al die jaren met veel 
plezier en toewijding gedaan. 
Er is een vrijwilliger bereid gevonden die mijn taak als coördinator binnenkort wil overnemen.  Zijn naam is 
Hans van ’t Nedereind. De exacte datum van overdracht is nog niet bekend.  In een van de volgende 
nieuwsbrieven zal Hans zich zelf aan u voorstellen. 
 
Ik wens alle vrijwilligers en allen die zich betrokken voelen bij Vrede voor de Stad Gods onmisbare zegen toe. 
 
Alie den Hartog 
 

 
Agenda 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  7 februari; 14 maart; 25 april; 6 juni ; 4 juli  
Bijeenkomsten Werkgroep:  uitgesteld naar later te bepalen tijdstip. 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: 30 mei 2013 
Gebedsbijeenkomst:  15 januari 2013 Felicitaskerk 
 28 mei 2013 CGK de Ark 
Uitzendbijeenkomst    16 oktober 2013 
Vrede voor de Stadzondag   13 oktober 2013 
Supermarktacties    april en december 2013 
 
Colofon 
Redactieadres: nieuwsbriefvvds@hetnet.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 februari 2013 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 


