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Nieuws uit de projecten 
 
Jaarverslag online. 
 
Het jaarverslag over 2012 van stichting Vrede voor de Stad is gereed. U kunt het teruglezen op de website 
www.vredevoordestad.nl. 
 
Gebedsbijeenkomst 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst van 
“Vrede voor de Stad”. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de CDG kerk “De Ark”, Voorstraat 8, 3201 BB te Spijkenisse en begint om 
20.00 uur. 
Het gebed staat in deze samenkomst centraal, waar voor de 6 projecten van Vrede voor de Stad voorbede 
uitgesproken wordt. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met de vrijwilligers te bidden voor deze projecten die als doel hebben 
de inwoners van onze stad te helpen waar nodig en mogelijk. 
Er wordt een meditatie gehouden door ds. Arjen van Groos. Muzikale ondersteuning is er van het koor “De 
lichtdragers” en de organist Wim Ambachtsheer. 
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee. 
Wij hopen u op dinsdag 28 mei te mogen ontmoeten. 
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 
 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
 
SchuldHulpMaatje 
 
SchuldHulpMaatje Spijkenisse draait op volle toeren. 
Het aantal hulpvragers neemt voortdurend toe, zodanig dat  we zelfs een wachtlijst moeten instellen. 
Met de huidige SchuldHulpMaatjes is het bijna niet meer mogelijk om op alle aanvragen direct in te gaan. 
Gelukkig kunnen we meedelen dat een nieuwe groep vrijwilligers zich heeft aangemeld. 
Op de zaterdagen 11, 18 en 25 mei 2013 zullen ze deelnemen aan de cursus SchuldHulpMaatje. 
Deze cursus wordt gegeven door professionele krachten uit de wereld van budgetondersteuning. 
Als deze cursus volledig is gevolgd, worden de maatjes gecertificeerd, waardoor sprake is van een zekere 
kwaliteitsgarantie. 
Op 4 april 2013 hebben we weer deelgenomen aan het Ketenoverleg armoedebestrijding van de gemeente 
Spijkenisse. 
Hierin werd o.a. een presentatie gegeven over het minimabeleid. 
Gesproken werd over de laatste ontwikkelingen op de afdeling Werk, Meedoen en Inkomen. 
Daarna een presentatie over de Stichting Present door Heleen Visser. 
In de wijk De Akkers werd op 21 maart 2013 deelgenomen aan een thema bijeenkomst “Haal je voordeel”. 
Hierin werd voorlichting gegeven aan burgers over schuldenproblematiek. 
Het initiatief kwam vanuit de gemeente Spijkenisse. 
 
Pieter van Wijk, coördinator SchuldHulpMaatje Spijkenisse 
 
 
Koninklijk lintje 

 
 
Op vrijdag 26 april jl. heeft Dhr. Henk den Haan uit handen van 
burgemeester Salet een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het 
vele vrijwilligerswerk dat hij al lange tijd verricht. Ook binnen Vrede voor 
de Stad is Henk al vele jaren een trouwe kracht. Wij willen hem van harte 
feliciteren met deze welverdiende blijk van waardering in de vorm van het 
lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau! 
 



 
Nog een “koninklijk lintje” 
 
Afgelopen vrijdag ontving Dini Bonninga van een paar cliënten een “ Koninklijk” kroontje. 
Zij lieten weten dat dit een heel speciaal kroontje is, omdat er ook nog lintjes aan het 
kroontje zitten. 
Dit kroontje is als dank voor alles wat er wekelijks voor hen gedaan wordt en bestemd 
voor alle vrijwilligers van de Voedselbank. 
De cliënten zijn heel blij met alle vrijwilligers en de inzet van iedereen die het mogelijk 
maakt dat zij wekelijks te eten hebben. 
 
 
 
 
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 a.u.b. het juiste mailadres door aan nieuwsbrief@vvds.nl. 
Vergeet ook niet een wijziging in uw mailadres aan ons door te geven! 

Agenda 

Bijeenkomsten Stuurgroep:     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 juni 2013 
 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 
 
 
Vrede voor de Stad heeft de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

• ING-rekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
• Rabobankrekening 1214 84 912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake Voedselbank 
• Rabobankrekening 1190 80 117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 

 


