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Nieuws uit de projecten 
 
Vrede voor de stad zondag 
Op zondag 13 oktober, de zondag voorafgaande aan de 
uitzenddienst, zal in de meeste kerken aandacht worden gegeven aan 
het werk van Vrede voor de Stad. Daarmee willen we een traditie in 
het leven roepen: de jaarlijkse Vrede-voor-de-Stad-zondag. In het 
vervolg zullen we de kerken elk jaar vragen om de tweede  zondag 
van oktober specifiek voor onze beweging te bidden en hier op eigen 
wijze aandacht aan te geven. Er zullen ook kerken zijn waar het een 
zondag eerder of later gebeurt, maar het is fijn als er centraal stil 
wordt gestaan bij alles wat gebeurt binnen Vrede voor de Stad. Onze 
beweging is flink gegroeid als we terug kijken naar het begin. In 
januari 2005 zijn we bij elkaar gekomen rondom het thema ‘100 paar 
handen’. En al snel meldden zich vele vrijwilligers aan die in de loop 
van de jaren heel veel werk hebben verzet binnen de verschillende 
projecten. Sommigen gingen ook weer, anderen kwamen en ieder jaar 
opnieuw worden vrijwilligers uitgezonden die zich (weer) voor een jaar 
verbinden aan een of meerdere projecten. 
Waarom doen we dit? Waarom doen we dit als kerken, als gemeenten, als vrijwilligers? Om ons daarop te 
bezinnen en daarin bemoedigd te worden juist in de kerken en gemeenten waarvan we deel uit maken, heeft 
de stuurgroep de kerken gevraagd jaarlijks stil te staan bij wat ons allen drijft en bezielt. Iedere voorganger zal 
een eigen insteek kiezen en iedere gemeente zal zijn eigen vorm zoeken, maar wat ons gezamenlijk drijft mag 
speciaal op deze zondag de aandacht krijgen: meer vrede voor onze stad bewerken vanuit de liefde van 
Christus die ons daartoe aanspoort. 
We wensen u allen een gezegende Vrede-voor-de-Stad-zondag en een gezegende uitzenddienst de 
woensdagavond daarna; om zo, met Gods zegen verder te gaan of juist te beginnen met het werk dat we als 
kerken gezamenlijk mogen verrichten in onze stad Spijkenisse. 
 
uitnodiging uitzendbijeenkomst 
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de uitzendbijeenkomst van woensdag 16 oktober 2013 in de 
Dorpskerk van Spijkenisse. We hopen van ganser harte veel vrijwilligers te mogen begroeten. Uiteraard is 
iedereen die Vrede voor de Stad een warm hart toedraagt van harte welkom. 
Tot ziens op 16 oktober. 
 
Voedselbank 
zomaar even een bedankje voor alle vrijwilligers. Zeker na afgelopen vrijdag (begin aug. red.) toen de 
temperatuur bijzonder hoog was en jullie daar toch weer met zijn allen klaar stonden om ons een pakket te 
kunnen geven. Ik waardeer het enorm. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om er iedere vrijdag te staan, maar 
de vriendelijkheid van de vrijwilligers maakt het toch iets minder moeilijk. Nogmaals bedankt voor alles. 
 
Een cliënt 
 
Schuldhulpmaatje 
Tijdens de vakantieperiode is het werk van Schuldhulpmaatje gewoon doorgegaan. Nog sterker, het aantal 
hulpvragers nam behoorlijk toe. Vanaf de start van het project Schuldhulpmaatje zijn ca. 35 hulpvragers 
aangemeld. De aanmeldingen komen via diverse instellingen binnen. De voedselbank, de gemeente 
Spijkenisse, de landelijke helpdesk van Schuldhulpmaatje, de stichting KSA Rotterdam, het Leger des Heils 
en een aantal kerken. Aan deze hulpvragers zijn maatjes gekoppeld. Het is fijn om te zien dat de maatjes hun 
taak met enthousiasme aanpakken. Zij krijgen te maken met een diversiteit aan financiële en andere 
administratieve problemen, die soms op korte termijn kunnen worden opgelost, maar ook zaken die veel tijd 
en moeite kosten. 
Een zestal schuldhulpmaatjes heeft zich helemaal ingewerkt in het bijstaan van de budgetondersteuning van 
de gemeente Spijkenisse. Zij werken mee om procedures tussen de gemeente en de hulpvrager te bekorten. 
Nog eens zes nieuwe vrijwilligers hebben geheel of gedeeltelijk de training voor maatje gevolgd. 
Een aantal van hen kunnen elders de training voltooien. 



In de komende weken worden nog met een viertal nieuw aangemelde vrijwilligers kennismakingsgesprekken 
gevoerd. Daarna kunnen we ze eventueel inpassen in de trainingen. We hebben ze hard nodig 
Tenslotte, gaat op landelijk niveau de informatievoorziening over schuldhulpbemiddeling steeds vastere 

vormen aannemen. Schuldhulpmaatje Spijkenisse maakt hiervan dankbaar gebruik. 
 
Gezondheid voorzitter Arjen van Groos 
De stuurgroep is dankbaar dat onze voorzitter Arjen van Groos door de zware operatie heen mocht komen. 
We beseffen dat hij nog lang niet de ‘oude’ is. Maar we zijn met hem dankbaar dat het gaat zoals het gaat. We 
leven daarin met hem en zijn gezin mee en we weten dat vele vrijwilligers en mensen uit de diverse kerken in 
Spijkenisse en omgeving dat ook doen. Hieronder vertelt hij zelf hoe het met hem gaat. 
 
Lieve mensen, 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft iets gestaan over de problemen met mijn gezondheid. Inmiddels zijn we een 
paar maanden verder. In die maanden is veel gebeurd. Op 15 juli ben ik geopereerd. Dat was een grote 
buikoperatie van bijna zes uur. Voor wie er belangstelling voor heeft, het was een operatie volgens de 
‘whipple-procedure’. In mijn geval is er ook een stuk van de maag weggehaald, wat niet altijd gebeurt. De 
chirurg heeft de tumor ruim kunnen weghalen en alle lymfeklieren waren schoon. Daar zijn we de HERE heel 
dankbaar voor en dat geeft voorzichtige hoop voor de toekomst. Een dag of vijf na de operatie is de 
spijsvertering weer op gang gekomen en mocht ik wat vloeibaar voedsel eten. Na bijna twee weken in het 
ziekenhuis gelegen te hebben, mocht ik naar huis. Ik was van tevoren al gewaarschuwd dat ik zo goed als 
geen conditie zou hebben na de operatie. Ik had gedacht dat dat wel mee zou vallen, maar dat was niet zo. Ik 
was echt een dweil. 
Ik ben nu vijf weken thuis en  ben goed aan het aansterken. Al doe ik nog geen enkel werk. Al mijn energie 
gaat zitten in het goed en verstandig eten en voorzichtig werken aan mijn conditie. Heel belangrijk daarbij is 
voldoende rust nemen. Dat is de taak die de HERE me voor nu en de komende tijd gegeven heeft. Ik worstel 
daar soms wel mee, maar als ik meer probeer te doen, dan roept de werkelijkheid me wel terug. 
Half augustus ben ik met chemotherapie begonnen. Doel van de chemo is de kans verkleinen dat de kanker 
terug komt. Wat helaas bij drie van de vier patiënten wel gebeurt. Dus in die zin zijn de zorgen nog niet voorbij. 
De chemotherapie gaat nog niet zo goed. Het medicijn dat ik krijg toegediend pleegt een flinke aanslag op mijn 
beenmerg. Voor het toedienen van het medicijn wordt eerst bloed geprikt. Bij de tweede keer toedienen moest 
de dosering gehalveerd worden, omdat ik te weinig witte bloedlichaampjes had. Bij de derde keer had ik zo 
weinig witte bloedlichaampjes dat ik helemaal geen medicijn kreeg toegediend. De dokter gaat de dosering 
aanpassen en hopelijk kan de therapie dan wel doorgaan. We gaan het zien. We weten dat de HERE allerlei 
middelen gebruikt om mensen te genezen, maar er niet van afhankelijk is. 
Bij de zorgen die we als gezin hebben weten we ons gedragen door de gebeden van velen. We weten dat in 
veel kerken in Spijkenisse voor ons gebeden is. Ook de vele kaarten die we van u ontvangen hebben en nog 
altijd ontvangen, doen ons goed en hebben ons soms diep ontroerd. We hebben het gevoel dat er een muur 
van gebeden om ons heen staat. We ervaren dat de HERE vele gebeden al heeft verhoord en we bidden ook 
zelf dat Hij volledig herstel wil geven en de kanker niet zal terugkeren. Maar welke weg de HERE ook met ons 
gaat, we weten dat Hij bij ons is. 
 
Verbonden in Jezus Christus, 
Arjen van Groos 

Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:    3 oktober, 7 november en 12 december 
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 (19/20 okt. Felicitaskerk) 
Supermarktacties    13 en 14 december 2013 
 
Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 oktober  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 nl60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
• Rabobankrekening nl42Rabo0121484912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake 

Voedselbank 
• Rabobankrekening nl35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 


