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Nieuws uit de projecten 
 
Beste vrijwilligers en andere lezers van deze nieuwsbrief, 
 
Sinds een paar jaar ben ik nu voorzitter van Vrede voor de Stad. Een beweging die ik een warm hart toedraag 
en waar ik me graag voor inzet. Ik was van plan dat werk nog lang te doen, maar of God me dat geeft is de 
vraag. Drie weken geleden is bij mij alvleesklierkanker geconstateerd. Heel vaak wordt dit in een te laat 
stadium ontdekt. Op basis van de onderzoeken die zijn gedaan, lijkt het erop dat het bij mij op tijd is ontdekt. 
Daar zijn we de HERE heel dankbaar voor. Als alles volgens plan verloopt zal ik op 15 juli geopereerd 
worden. Een zogenaamde Whipple operatie. Het is een zware operatie en gecompliceerde operatie. Een 
operatie waar ik best tegen op zie. Tegelijk ben ik samen met mijn vrouw en kinderen heel dankbaar dat ik 
geopereerd kan worden. Al is dat nog niet honderd procent zeker. Het is mogelijk dat de dokter tijdens de 
operatie uitzaaiingen ontdekt die niet zichtbaar waren op de CT-scan. Na de operatie moeten we afwachten of 
al het ongezonde weefsel verwijderd is. Mijn lichaam zal ongeveer negen maanden nodig hebben om van de 
operatie te herstellen. Ik moet er vanuit gaan dat ik nooit meer over die energie zal beschikken die ik had voor 
de ingreep. Dus het is erg onzeker of ik mijn werk als voorzitter van Vrede voor de Stad na de operatie en de 
herstelperiode weer kan oppakken. Als de HERE me de kracht geeft en mijn kerkenraad mij groen licht geeft 
dan hoop ik in ieder geval wel betrokken te blijven bij het werk. Maar dat is voor later. Eerst moeten nog een 
hoop andere hordes genomen worden. Ik weet dat in diverse kerken voor mij en mijn gezin gebeden is. Daar 
zijn we heel dankbaar voor. We weten ons geborgen bij onze hemelse Vader en gedragen door de gebeden 
en het meeleven van heel veel mensen om ons heen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjen van Groos 
 
Uit de nieuwsbrief van Stichting Leergeld 
 
Een moeder vertelt 
 
Toen ons kind op 2 jarige leeftijd met een ukelele en een theelepel een viool en 
strijkstok nabootste, zagen we in hem al een violist in de dop. 
Op zijn vierde kreeg hij zijn eerste vioolles met een gehuurde viool. Hij bleek over een zuiver gehoor, gevoel 
voor muziek en vooral enthousiasme te beschikken, en leerde het noten lezen en het spelen met gemak. Al 
snel mocht hij zijn spel laten horen op een podium. Van jongs af aan luisterde hij graag naar klassieke muziek, 
en probeerde hij dezelfde klanken uit zijn viool te laten komen. Hij had een droom en vertelde daar ook over: 
wat zou hij graag een topviolist worden! 
Helaas moest hij stoppen met vioolles toen hij zeven jaar werd. Wij konden het lesgeld niet meer opbrengen. 
De vioolleraar had ons geadviseerd om hem juist langer les te laten nemen vanwege zijn begaafdheid en 
toewijding. Met pijn in ons hart “beloofden” we dat er een oplossing zou komen, en dat het stoppen van 
tijdelijke aard was. Ik zocht werk en een studie om uit de financiële problemen te raken, maar de crisis maakte 
het vinden van werk vrijwel onmogelijk en een studie bleek te duur. Dit alles gaf veel spanning en verdriet, 
want we wisten dat de droom van onze zoon in duigen viel. 
Na ruim een jaar geen vioolles te hebben gehad, raakte ons kind zijn hoop langzamerhand kwijt. 
Het ging ook steeds minder goed op school, omdat zijn uitlaatklep weg was. Het doet veel pijn om te merken 
dat je kind zorgen heeft. Je wilt er alles voor doen om je kind gelukkig te zien, maar als er geen mogelijkheden 
zijn om de maandelijkse kosten te betalen worden de dromen vooruit geschoven naar volgende week, 
volgende maand, volgend jaar 77 
Oma ging op internet zoeken naar mogelijke oplossingen. Misschien bestond er wel een speciaal fonds, 
waardoor kinderen met talent, maar zonder geld, geholpen zouden kunnen worden. 
Zij vond de Stichting Leergeld Voorne-Putten. Oma nam contact op met Leergeld en voerde de eerste 
gesprekken met de coördinator. Het contact verliep snel, vriendelijk, discreet en zorgvuldig, en de uitleg van 
de mogelijkheden en de procedure was duidelijk. 
Ik was in het begin erg wantrouwig om contact op te nemen en er werk van te maken. Ik zou opening van 
zaken moeten geven over mijn financiële zaken. Als je als alleenstaande moeder in een neerwaartse spiraal 
terechtgekomen bent kost het moeite om niet uit het oog te verliezen waar het echt om draait: je kind! In zo'n 
situatie is schaamte zo dominant aanwezig. Er is een enorme drempel om hulp te vragen. Geven is zoveel 
makkelijker. 



Het voelde als falen. Mijn eigen jeugd speelde daarin mee. Ik kwam uit eenoudergezin met meerdere 
kinderen. Mijn moeder heeft het gered om met heel weinig middelen ons op de eerste plaats te zetten en een 
veilige, goede jeugd te geven. Wij hebben niets gemist. Pas later kwamen we er achter dat mijn moeder iedere 
stuiver heeft moeten omkeren om ons goed op te voeden. 
Nu zou ik soms wel van de daken willen schreeuwen dat je nooit schaamte boven het geluk van je kind moet 
plaatsen! Ik ben zeer dankbaar dat oma contact heeft opgenomen met Stichting Leergeld en een afspraak 
heeft gemaakt bij een muziekschool. Ons viel op dat men op  de muziekschool totaal niet vreemd opkeek toen 
wij over Leergeld begonnen. Discreet werd ons duidelijk gemaakt dat veel meer kinderen met de hulp van 
zulke stichtingen les krijgen. 
Leergeld heeft ook contact met de muziekschool opgenomen vanwege de financiën en de vorderingen van 
mijn kind. Alle partijen zijn transparant. Leergeld stuurt brieven met overzichten zodat ik zelf ook een map kan 
bijhouden. Mijn kind weet dat Leergeld hem helpt. Het belemmert hem niet om kind te zijn. Wel ziet hij dat hard 
werken, dromen hebben en je hart volgen beloond wordt. Hij ziet dat zijn moeder en oma minder stress 
hebben want een gelukkig kind heeft een gelukkige ouder. Met zijn drieën genieten we van alles wat met de 
viool te maken heeft. Het blijkt een wisselwerking. Mij helpt het om uit de neerwaartse spiraal te komen. Ik 
schuif problemen niet meer weg, steek “mijn kop niet meer in het zand”. Mijn zoon zegt later een bijdrage te 
willen leveren aan stichtingen als Leergeld. 
Geen ouder hoeft zich te schamen als er hulp nodig is om kinderen gelukkig te maken. 
Mijn kind is nu weer gelukkig! 
Leergeld Voorne-Putten heeft in 2012 bijna 400 kinderen kunnen helpen. Meestal werd de contributie 
voor een sport aangevraagd, en de benodigdheden om de sport te kunnen beoefenen. 
 
 

Vakantieperiode 
 
In verband met de vakantieperiode zal er in augustus geen nieuwsbrief verschijnen. 
Stichting Vrede voor de Stad wenst al haar vrijwilligers en belangstellende een fijne, zonnige en 
gezonde vakantie toe. 
 

Voedselbank Spijkenisse zoekt met spoed vrijwilligers voor fondsaanvragen 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons zouden willen helpen bij het zoeken naar fondsen en 
donateurs en het aanvragen hiervan. Als u vindt dat deze zeer belangrijke opdracht iets voor u is, neem dan 
zo spoedig mogelijk contact op met de coördinator van de Voedselbank Spijkenisse e.o. voor het maken van 
een afspraak. 

Anco Bonninga 06 18140349 

 

Agenda 

Bijeenkomsten Stuurgroep:  
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 september  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 

 


