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Nieuws uit de projecten 
 
Uitnodiging uitzendbijeenkomst 
Graag uw aandacht voor de uitzendbijeenkomst van woensdag 16 oktober om 20.00 uur in de 
Dorpskerk in Spijkenisse. In deze bijeenkomst zullen de vrijwilligers Gods zegen ontvangen voor 
weer een nieuw jaar vrijwilligerswerk. De meditatie wordt verzorgd door Dhr. Egbert Bos, het koor 
van het Leger des Heils zal enkele liederen zingen en de muzikale begeleiding op de vleugel is in 
handen van Jan van Egmond. 
Wij hopen velen van u mogen te mogen begroeten. 
 
Lief en Leed 
In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de gezondheidstoestand van voorzitter Arjen 
van Groos. Helaas zijn er meer zieken onder onze vrijwilligers, maar zijn wij hier niet altijd van op de 
hoogte. 
Wanneer u of een van uw collega-vrijwilligers ernstig of langere tijd ziek is, zouden wij het op prijs 
stellen als u dit doorgeeft aan secretariaat@vvds.nl of nieuwsbrief@vvds.nl, zodat wij ook met u/hen 
kunnen meeleven. 
Uiteraard vinden wij het ook fijn om goed nieuws te horen zoals de geboorte van een kindje bij een 
vrijwilliger, een vijftigjarig huwelijk of een koninklijk lintje! 
 
Van de penningmeester�. 
Het laatste kwartaal van 2013 is net begonnen. Voor mij komt er een periode aan om iets meer 
aandacht te geven aan de financiën dan de voorgaande kwartalen. In de laatste prognose, 
gebaseerd op de cijfers tot en met augustus, komen we uit op een verwacht verlies van enkele 
duizenden euro’s. Voor velen zal dit veel klinken, maar op basis van de afgelopen jaren is dit de 
meest positieve verwachting ooit. In eerdere jaren was de verwachting een stuk negatiever.  De 
komende maanden zal ik  het bestuur regelmatig op de hoogte houden hoe we ervoor staan. 
De voedselbank doet op jaarbasis aardig wat uitgaven. Voor dit jaar zitten we op een verwachting 
van  € 65.000.- Het grootste gedeelte wordt besteed aan huur en energie van het pand. Deze twee 
posten zijn verantwoordelijk voor bijna  € 40.000.- van de uitgaven.  Ook dit jaar hebben we dankzij 
de sponsoren diverse projecten kunnen realiseren, en lopen er nog een aantal aanvragen bij m.n. 
het Oranjefonds.. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verbouwing van de voedselbank,  de 
palletwagens, een nieuwe laptop en een boen- schrobmachine. Al deze projecten hebben hun eigen 
financiële plaatje, wat goed gemonitord dient te worden.  Al met al kijk ik uit naar de komende 
maanden en hopen we net als voorgaande jaren positief te eindigen. 
 
 Martin Waskowsky, penningmeester Vrede voor de Stad. 
 
Vredesduiven Pax Christi 
 
In de vredesweek 2013 stelt Pax Christi zogenaamde vredesduiven beschikbaar aan 
kerkgenootschappen. Deze kerken kunnen de duiven doorgeven als 
bemoediging/waardering aan projecten die een bijdrage leveren aan 
vredes- en diaconale projecten ver weg of dichtbij. 
De Felicitaskerk heeft zo een duif aan de vrijwilligers van Vrede voor de 
Stad toegekend als waardering voor hun inzet en als bemoediging voor de 
toekomst. PKN-kerk de Dorsvloer heeft een duif overhandigd aan de 
vrijwilligers van het project SchuldHulpMaatje en in de PKN Hekelingen was 
er een duif voor een van onze vrijwilligers, mevr. Diny Vogelaar. 
 
 
 



Kort verslag IDB 
Op donderdagavond 26 september is een groot aantal diakenen en diaconaal betrokkenen uit de 
aangesloten kerken bij Vrede voor de Stad, bij elkaar geweest voor een Interkelijk Diaconaal 
Beraad. Hierbij werd onder andere gesproken over het jaarverslag van VvdS, de hulp van de 
diaconieën in acute noodsituaties, de financiële positie van VvdS en mogelijke onderwerpen voor 
een volgend IDB. Het was een goede avond vol interessante informatie en met voldoende ruimte 
voor ontmoeting en gesprek. 
 
 
Handjes gevraagd: 
 

Het is hard nodig. De stellingen in het magazijn zijn nagenoeg leeg. Het 
aantal goederen dat wekelijks nodig is stijgt. De troonrede van afgelopen 
Prinsjesdag doet het ergste vermoeden. 
Dit is de realiteit waarmee de Voedselbank Spijkenisse wekelijks wordt 
geconfronteerd. Ooit begonnen met enkele pakketten moeten er nu 
wekelijks meer dan 700 worden klaargemaakt. Steeds weer een hele 
opgave. Waar haal je elke week weer de goederen vandaan? 
Gelukkig heeft de Voedselbank een breed netwerk om aan goederen te 
komen. Soms komt er echter via die kanalen te weinig binnen. Dan is er 

gelukkig nog een noodvoorraad om van daaruit de pakketten aan te vullen. Maar ook die 
noodvoorraad raakt op een keer op. En wat dan? 
Om de noodvoorraad op peil te houden wordt er 2x per jaar een supermarktactie georganiseerd. Op 
vrijdag 13- en zaterdag 14 december  staat er weer zo'n actie gepland. Voor die actie zoeken we 
vrijwilligers. Voor het uitdelen van flyers bij de ingang van supermarkten of het in ontvangst nemen 
bij de uitgang van de gedoneerde goederen. We werken daarbij in blokken van 2,5 uur. Op vrijdag 
in 3 blokken en op zaterdag in 2. Bij elkaar hebben we voor zo´n actie rond de 200 vrijwilligers 
nodig. 
 
Wilt u één van die vrijwilligers zijn? Geef u dan snel op. Dat kan via supermarktactie@gmail.com of 
via 0181 662161 (na 19.00uur) Vele handen maken ligt werk, of in dit geval: "Vele handen vullen de 
noodvoorraad weer aan". 
 

Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse 
 

Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     7 november en 12 december 
Bijeenkomsten Werkgroep:    uitgesteld naar later te bepalen tijdstip 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: 24 april 2014 
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 november 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 


