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Nieuws uit de projecten 
 
HULP NODIG BIJ SUPERMARKTACTIE 
 
Het is weer zover. Op vrijdag 12- en zaterdag 13 april '13 organiseert de Activiteitencommissie van de 
Voedselbank Spijkenisse weer een Supermarktactie. In de supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en 
Zuidland zullen vrijwilligers aanwezig zijn om uw giften in ontvangst te nemen. Giften bedoeld om de 
noodvoorraad van de Voedselbank aan te vullen. 

 
In december '12 werd er ook zo'n actie gehouden. Nu vraagt de Activiteitencommissie u 
haar weer te helpen omdat het aantal cliënten door de crisis stijgt. Wekelijks worden er 
ongeveer 700 pakketten klaargemaakt. Ook blijft het aanbod van goederen soms achter 
bij de behoefte. De noodvoorraad moet op zo'n moment dan weer worden 
aangesproken om de pakketten te vullen. 
 
Om alle supermarkten te kunnen bemensen zijn er nog veel vrijwilligers nodig. 
Vrijwilligers voor het uitdelen van flyers bij de ingang van de supermarkten en het in 

ontvangst nemen van de donaties bij de uitgang. Er wordt gewerkt in blokken van 2,5uur. Op vrijdag 3 blokken 
en op zaterdag 2. 
 
“Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven” sprak Jezus. We hopen dat we dit met deze 
actie voor een stukje in praktijk kunnen brengen voor hen die hulp nodig hebben bij het hebben van een 
dagelijkse maaltijd. Hoe het zover gekomen is dat ze daar hulp bij nodig hebben doet er even niet toe. Om dat 
te kunnen verwezenlijken hebben we hulp nodig, Daarom zoekt de Activiteitencommissie dringend vrijwilligers 
voor deze actie. U kunt zich opgeven via supermarktactie@gmail.com of via 0181 662161. Hier kunt u ook 
terecht voor informatie over deze actie. 
 
 
 
We zijn op zoek naar SchuldHulpMaatjes 
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die preventieve hulp geven aan mensen die moeite hebben met 
hun administratie, ondersteuning bieden aan mensen die een traject van schuldhulp bemiddeling doorlopen 
en nazorg geven wanneer de bemiddeling is afgerond. 
 
Schuldhulpmaatjes zijn verbonden aan het project 
Schuldhulpmaatje dat, in Spijkenisse, als 
 doelstelling heeft om op professionele wijze samen te 
werken met de burgerlijke gemeente op het gebied van 
schuldpreventie, schuldhulp en –nazorg.. 
 
Het project Schuldhulpmaatje is in 2011 in Spijkenisse 
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de 
Stichting Vrede voor de Stad. De reden van de 
samenwerkingsovereenkomst is dat kerken en christelijke 
organisaties zich niet neerleggen bij armoede en 
uitsluiting in onze samenleving. Door deze samenwerking 
en - het belangrijkste - met behulp van 
Schuldhulpmaatjes worden hulpvragers begeleid en 
ondersteund op weg naar financiële vrijheid. 
Schuldhulpmaatjes werken altijd vanuit een lokale 
diaconale gedachte. Hun activiteiten ondersteunen de inzet van lokale professionele instellingen en vinden 
plaats in onderlinge overeenstemming 
 
 
 
 
 



 
Wie belangstelling heeft om schuldhulpmaatje te worden, krijgt een leuke afwisselende training. Deze training 
is gebaseerd op de kennis en ervaring van professionele organisaties. 
Je krijgt kennis van geldzaken en schuldenproblematiek. Daarnaast geeft het je inzicht in de psychologische 
aspecten rondom schulden. Een schuldhulpmaatje krijgt begeleiding van een coördinator. 
Verdere informatie kan je vinden op www.schuldhulpmaatje.nl 
 
Heb je belangstelling, of wil je vragen stellen, dan kun je je wenden tot Pieter van Wijk, coördinator 
Schuldhulpmaatje, Stichting Vrede voor de Stad. 
 
Telefoon: 06-14628071; 
E-mail: pietervanwijk2@gmail.com. 
 
 
 
Van onze vrijwilligers++ 
Van een aantal van onze vrijwilligers hebben we helaas vernomen dat zij ernstig ziek zijn. Namens alle 
vrijwilligers van Vrede voor de Stad wensen wij hen veel beterschap en sterkte. Wij bidden God dat hij hen 
bijstaat in deze moeilijke tijden. 
 
 
Kroonappels 
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert 
het Oranje Fons de Kroonappels. Samen met iedereen in het 
Koninkrijk gaat het fonds op zoek naar de mooiste, beste, 
succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijst het fonds 
de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere 
maatschappelijke organisaties overal in het land. 
 
Voor de uiteindelijke winnaars is er 50.000 euro beschikbaar en een Appeltje van Oranje, uitgereikt op 16 mei 
aanstaande. Uiteraard is meedoen een unieke kans om meer zichtbaar te zijn. 
Ook Stichting Vrede voor de Stad heeft zich aangemeld als Kroonappel. U kunt in het weekend van 15, 16 en 
17 maart uw stem op ons uitbrengen via www.kroonappels.nl. 

 
 
nieuw mailadressen 
Het secretariaat van Vrede voor de Stad beschikt sinds kort over een nieuw mailadres; secretariaat@vvds.nl. 
Ook de redactie van de nieuwsbrief heeft een nieuw adres; nieuwsbrief@vvds.nl 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     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: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 april 2013 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 


