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Nieuws uit de projecten 
 
Uitbreiding werkgroep gebedsbijeenkomsten. 
 
We zijn erg blij dat we Dhr. van Oostrum hebben mogen verwelkomen in de werkgroep. 
We zijn echter 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 
 
Verslag Nieuwjaarsdiner Hartelborgt 
 
Al vele jaren wordt er voor de jongens in de Hartelborgt een Nieuwjaarsdiner georganiseerd door de 
geestelijke verzorging. Het is eigenlijk een verlaat kerstdiner, dat elk jaar begin januari wordt gegeven. Rond 
de feestdagen is dit niet te realiseren, omdat ook veel personeel dan vrij heeft. Het Nieuwjaarsdiner was dit 
jaar anders van opzet. Voorheen werd het nieuwjaardiner in de sportzaal gehouden met deelname van 
(vrijwel) alle leefgroepen. Afgelopen jaar is gebleken dat dat steeds moeilijker te realiseren is en dat de 
veiligheid onder druk kwam te staan. Daarom is er voor gekozen het kerstdiner op elke leefgroep te 
organiseren.  Iedere leefgroep at op zijn eigen groep samen met gasten: vrijwilligers, gedragsdeskundigen, 
docenten, afdelingshoofden en overig personeel dat het leuk vond om mee te eten die dag. De vrijwilligers 
dekten samen met de jeugdigen de tafel. De vrijwilligers hielpen mee met het uitserveren van de soep. Het 
hoofd- en nagerecht was zelfbediening. Ook werd er die avond door onze vrijwilligers een gedicht 
voorgelezen, wat de jongens aansprak. Na afloop was het nog gezellig napraten met de jongens. 
 
Een aantal reacties van vrijwilligers over het nieuwjaarsdiner: 
 
“Het eten was voortreffelijk en de stemming zeer geanimeerd. Je zag 
de jongens echt genieten en we hadden leuke gesprekken met elkaar. 
De leiding gaf aan dat deze manier van met elkaar eten op de groep 
veel beter bevallen is dan met alle groepen samen in de sportzaal.” 
 
“Wij hebben met de groepsleiding de tafel gedekt voordat de jongens 
vanaf hun cel kwamen. Ik was van plan om tussen het voorgerecht en 
het hoofdgerecht een gedicht voor te dragen, maar door de 
gesprekken heb ik toen de kans laten lopen. De gesprekken waren 
soms wat moeilijk. Toch was de sfeer wel goed. Tussen het 
hoofdgerecht en het ijs, zijn we nog even naar buiten geweest en voor 
het ijs eten heb ik toch maar de gok gewaagd en het gedicht 
voorgedragen. De jongens zeiden, dat ze het mooi vonden. Even na 
20.00 uur -na het afruimen-  hebben we afscheid genomen. De jongens hadden het gezellig gevonden zeiden 
ze”. 
 
“Het is prachtig gegaan. Met elkaar aan tafel, leuke gesprekken, grapjes, ze vonden het eten heerlijk. Aan het 
eind heb ik het gedicht voorgelezen. De jongens waren vol aandacht en aan het eind kwam er applaus. De 
groepsleider en een van de jongens vonden dit een prima vorm in vergelijking met de maaltijd in de gymzaal. 
Het was zo inderdaad veel rustiger en je kunt veel meer aandacht aan elkaar schenken. De leiding was ook 
vol waardering over ons bezoek.” 
 
De ervaringen van vrijwilligers, groepsleiders en de jongens zelf waren dus heel positief over deze nieuwe 
opzet. Het was gezelliger, rustiger, intiemer en er was nu ook meer mogelijkheid om met de jongens te praten 
tijdens en na het eten. 
 

Vluchteling Kerk en Maatschappij 
 

Onze projectgroep begeleidt op dit moment een tweetal asielzoekers zonder verblijfsvergunning resp. uit Iran 
en Afghanistan.  
Beiden zijn gedoopt moslim en kunnen om deze reden niet terugkeren naar hun vaderland: dat betekent 
levensgevaar. 



Op afvalligheid staat volgens de sharia de doodstraf en er is sprake van buitenproportioneel geweld jegens 
bekeerlingen. 
Voor de man uit Afghanistan, vader van 5 kinderen, die evenals de moeder wel legaal in Nederland zijn (!)  
wordt op 28 februari weer een zitting gehouden van de Rechtbank Zwolle; wij gaan dan met hem mee. 
Voor alle gedoopte bekeerlingen gloort er weer enige hoop na een recente uitspraak van de Raad van State. 
Deze Raad sommeerde staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie diverse beslissingen terug te 
draaien. 
Onze man uit Iran moet zich binnenkort melden in het Asielzoekerscentrum in Ter Apel en ziet daar erg tegen 
op. 
Ons gebed blijft nodig voor deze vluchtelingen en hun gezinnen. 
 

Gerrit van Buuren en Henk den Haan 

 
Gebedsbijeenkomst 15 januari 
 
Op dinsdag 15 januari, aan de vooravond van de week van het Gebed, werd in de Felicitaskerk een 
gebedsbijeenkomst gehouden. Ondanks het winterse weer mochten we veel mensen verwelkomen, 
die samen baden, naar de schrift luisterden en genoten van de muziek van Musica Sororum. 
De viering werd afgesloten door voorganger Fred Wijnen met de zegenbede horende bij de week van het 
Gebed en aangepast aan deze bijeenkomst van VvdS. 
Wij willen degene, die niet aanwezig konden zijn, deze tekst niet onthouden. 
 

Wees voor ons aanwezig, 
Drie-Enige-God, die ons voedt 

en blijf ons herinneren aan uw plannen 
met ieder van ons en met onze kerken 

 
Ga voor ons uit, 

Drie-Enige-God die ons sterkt 
en leid ons op de weg naar 

Vrede voor de Stad Spijkenisse en voor de wereld. 
 

Roep ons tot overvloedig leven en dat te delen, 
Drie-Ene-God die ons gaande houdt, 

nu wij hier samen voor u staan en u aanroepen. 
 

Ga dan de wereld in, 
om heel te maken en heel te worden. 

Wij danken God 
 

U kunt naar de gehele gebedsbijeenkomst luisteren via www.vredevoordestad.nl, onder de button 
gebedsbijeenkomsten. 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  14 maart; 25 april; 6 juni ; 4 juli  
Bijeenkomsten Werkgroep:  uitgesteld naar later te bepalen tijdstip. 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: 30 mei 2013 
Gebedsbijeenkomst    28 mei 2013 CGK de Ark 
Uitzendbijeenkomst    16 oktober 2013 
Vrede voor de Stadzondag   13 oktober 2013 
Supermarktacties    12 en 13 april en december 2013 
 
Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbriefvvds@hetnet.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 maart 2013 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 


