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Het is altijd weer spannend als je als bezoeker de Hartelborgt 
binnenkomt. Eerst de detectiepoortjes, dan via sluizen; deuren die 
voor je open worden gedaan en direct weer achter je sluiten. Wat 
zullen we vanavond aantreffen op de groep? Soms is het moeilijk 
om contact te leggen en is er meer belangstelling voor 
videogames dan voor de bezoekers. 
Maar ook komt het regelmatig voor, dat goede gesprekken plaats 
vinden. Een tijdje geleden raakte ik in gesprek met een jongen die 
zeven jaar in de Hartelborgt was geweest en die binnenkort naar buiten mocht. Deze jongen had een PIJ-
maatregel, een soort jeugd-TBS. Hij zei tegen mij: “Ik kwam er in als jongen, en ik ga er als volwassene uit”. 
Op zich was hij optimistisch: het was al een tijdje zo dat hij overdag werkte en iedere avond weer naar de 
Hartelborgt terug moest. Maar hij had nu wel een baan met een contract van een jaar. Bovendien zat hij in 
een programma voor een begeleid kamerproject. Hij zag echt wel op tegen de nieuwe situatie maar had wel 
het vertrouwen dat het goed zou komen met hem. 
Die jongen heeft mij lang bezig gehouden. Zeven jaar achter de muren, met alleen jongens om hem heen en 
groepsleiding. Zeven jaar in een macho-groep, terwijl groepsleiding en therapeuten je helpen wat steviger op 
je benen te komen te staan. Zeven jaar van vragen: hoe heeft het zo mis kunnen gaan? En ook: hoe moet ik 
straks verder. Want als je een zo groot deel van je pubertijd achter de muren doorbrengt, heb je veel dingen 
geleerd, maar veel heb je ook niet geleerd. Gisteren zag ik hem weer lopen toen hij uit de metro stapte. Hoe 
zou het nu met hem gaan? 
Wat hebben wij, de bezoekers hem - en al die andere jongens - te bieden? In ieder geval kunnen we hem 
laten merken dat we hem niet vergeten zijn ook al zit hij zo lang achter de muren. Want ook al zit hij in de 
Hartelborgt, zo af en toe komen er toch mensen langs om te praten, om een spelletje te doen en er gewoon 
voor hem te zijn.  En dan hopen en bidden wij, dat ons bezoekwerk vruchtbaar mag zijn. We moeten dan 
maar accepteren dat we daarin ook wel eens teleurgesteld kunnen worden, maar we  kunnen ons daarbij 
laten inspireren door Mattheus 25:  “8, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe .. 8 alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan”. 
 
Hans van ’t Nedereind 
Coördinator bezoekproject De Hartelborgt 
 
Projectgroep gebedsbijeenkomsten 
 
We zijn erg blij u te kunnen melden dat Hilly Boshoven heeft aangeboden om de projectgroep 
gebedsbijeenkomsten te komen versterken! Hierdoor bestaat deze groep weer uit 3 personen. 
 
We zijn op zoek naar nieuwe 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 de coördinator SchuldHulpMaatje van 
Stichting Vrede voor de Stad. 
 
Telefoon: 06-14628071; 
E-mail: shm.sp.mark@gmail.com 
 
 
Rabobank en Rotaryclub Spijkenisse ondersteunen de Voedselbank Spijkenisse. 
 

De Voedselbank Spijkenisse heeft kortgeleden een tweede 
elektrische palletwagen kunnen aanschaffen, alsmede een weeg-
palletwagen. 
De eerstgenoemde palletwagen was dringend nodig om zwaar 
beladen pallets binnen het pand te verplaatsen. Het is niet 
uitzonderlijk dat deze een gewicht hebben van ongeveer 1000 kg. 
Verplaatsing vraagt veel menskracht, en een elektrische 
aandrijving is dan ook niet alleen nuttig, maar vooral ook 
noodzakelijk. De tweede palletwagen is weliswaar een hand-
palletwagen, en dus minder geschikt voor verplaatsingen van 
zware lasten, maar deze wagen heeft wel een ingebouwde 
weegschaal. Dit stelt ons in staat om bij de opslag van goederen 

rekening te houden met de toegestane belasting van de vloer in de vriescel, de opslagstellingen en de 
vrachtauto. 
Twee uiterst nuttige en noodzakelijke aanvullingen van het materiaal binnen de voedselbank, welke mogelijk 
zijn gemaakt door een substantiële bijdrage van de Rabo-bank Voorne Putten en de Rotaryclub Spijkenisse. 
De medewerkers van de voedselbank zijn buitengewoon blij met deze waarderende ondersteuning! 
 

 

Agenda 

Bijeenkomsten Stuurgroep:     4 juli  
Bijeenkomsten Werkgroep:   uitgesteld naar later te bepalen tijdstip. 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: 26 september 2013 19.30 inloop, Felicitaskerk 
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 juli 2013 
LET OP IN AUGUSTUS ZAL ER IN VERBAND MET DE VAKANTIE GEEN NIEUWSBRIEF VERSCHIJNEN. 
 
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 

 


