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Nieuws uit de projecten 
 
Opbrengst supermarktactie; 
 
NOODVOORRAAD VOEDSELBANK FORS AANGEVULD 
 
De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse is tevreden na de 
supermarktactie van 12- en 13 april '13 . De actie bracht 803 kratten op die aan de 
noodvoorraad van de Voedselbank konden worden toegevoegd. Een noodvoorraad 
die nodig is als buffer voor de ruim 700 pakketten die elke week moeten worden 
gevuld. 
Evenals in het verleden hielpen weer vele vrijwilligers om de actie te laten slagen. In 
de supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland. Ook bij het vervoer 
van de goederen en het sorteren daarvan in de opslagloods waren veel vrijwilligers 
actief. 
Een actie kan alleen niet slagen met voldoende vrijwilligers. Ook de gevers\sters 
zullen mee moeten werken. Ook die hebben de Voedselbank niet in de steek 
gelaten. Daarom allemaal bedankt dat deze actie weer is geslaagd. 
Dit jaar zal er nog een actie nodig zijn. Deze is gepland op 13- en 14 december '13. 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. 
 

Gebedsbijeenkomst 
 
Op 28 mei vindt een gebedsbijeenkomst plaats in CGK de Ark. Tijdens deze bijeenkomst zal de meditatie 
verzorgd worden door dominee Arjen van Groos van de VGK de Hoeksteen in Hoogvliet/Spijkenisse. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door organist Wim Ambachtsheer. Na afloop is uiteraard weer tijd voor 
ontmoeting en een gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Iedereen die het werk van Vrede voor de Stad een warm hart toedraagt is van harte welkom. 
Zet de datum alvast in uw agenda! 
 
Ideeën zijn meer dan welkom. 
 
Wanneer u een bijdrage heeft voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld een ervaring bij uw werk voor Vrede voor de 
Stad, die u met ons wil delen, stuur deze dan naar nieuwsbrief@vvds.nl 
 
Mailadressen 
 
Bij het versturen van de nieuwsbrief komt er een aantal “onbestelbaar” retour. Weet u van iemand die 
de nieuwsbrief niet meer digitaal ontvangt, geef dan aub het juiste mailadres door aan nieuwsbrief@vvds.nl. 
Vergeet ook niet een wijziging in uw mailadres aan ons door te geven! 
 
Mooie opbrengst voor Voedselbank 
 
Aan het Samen in Spijkenisse Festival was een goed doel verbonden; de Voedselbank. De kaartverkoop voor 
het Indisch Boekenbal, de veilingen en de vrijwillige bijdrages brachten een totaalbedrag van meer dan 1.600 
euro op. 
Tijdens de Cultuurweek maakten kinderen verschillende creaties waaronder 
mooi versierde kop en schotels en graffitikunst. Familie en vrienden mochten 
vervolgens bieden op deze kunstwerken. Met deze veiling werd 
250 euro opgehaald. 
Aan het einde van de avond was er een veiling, waarvoor verschillende 
kunstenaars en bedrijven uit Spijkenisse werk beschikbaar stelden. 
Vele kunstwerken werden geveild, net als een taart, een paasei en 



boodschappenpakketten. Presentatrice Ilse Van Enkhuijzen wist de aanwezigen te prikkelen hun 
portemonnee te trekken. 
Een anonieme bieder was bereid om alle overgebleven werken over te nemen tegen een mooie prijs. 
Om precies 12 uur ’s nachts werd de Boekenweek geopend. Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch 
Platform, mocht het allereerste exemplaar van het Boekenweekgeschenk De Verrekijker, in ontvangst nemen. 
Daarna werd de opbrengst van de avond bekend gemaakt. 
 Bron; www.weekbladspijkenisse.nl 
 
Palletwagens voor de voedselbank. 
Voor het verplaatsen van beladen pallets is een elektrische palletwagen een must. Sinds vorig jaar bezitten we 
er één, maar regelmatig bleek dat een tweede zeer gewenst was. Daarnaast was er ook een sterke behoefte 
aan een palletwagen met een weegfunctie. Dit om de vloerbelasting van de vriescel en het beladen van de 
vrachtauto onder controle te kunnen houden. Een donatieverzoek aan de Rabobank bracht uitkomst! Van de 
benodigde € 2300 werd € 1300 toegezegd. Samen met een toezegging van de PV van Aluchemie en een deel 
uit eigen middelen konden de twee palletwagens worden besteld. We hopen ze nog deze maand aangeleverd 
te krijgen! 
 
 

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    13 en 14 december 2013 
 
 
Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 mei 2013 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 


