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Nieuws uit de projecten 
 
Uitzendbijeenkomst VvdS 
We mogen terug kijken op een fijne uitzenddienst op 16 oktober jl. Daarbij zijn er veel positieve reacties 
gekomen op de wijze waarop elke vrijwilliger is uitgezonden. En van verschillende kanten kwam de vraag naar 
de persoonlijke tekst die daarbij werd meegegeven. Daarom nemen we in deze Nieuwsbrief (2

e pagina) alle 
uitgesproken teksten op, in de hoop dat u en jij de eigen tekst weer terug kunt vinden. De stuurgroep hoopt u 
bij een volgende uitzending direct de persoonlijke tekst te kunnen overhandigen. 
We wensen u nogmaals Gods zegen bij het werk dat u en jij als vrijwilliger mag doen om zo met elkaar te 
werken aan vrede voor onze stad Spijkenisse. 
Een hartelijke groet van de stuurgroep. 
 
 
Lief en Leed 
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! 
 

Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     12 december 
Bijeenkomsten Werkgroep:    uitgesteld naar later te bepalen tijdstip 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  24 april 2014 
Gebedsbijeenkomsten     14 januari 2014 Dorpskerk Hekelingen, meditatie 
wordt verzorgd door Dhr. A. Oerlemans van Pinkstergemeente de Schuilplaats. 
 woensdag 4 juni PKN de Kern 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014 
Supermarktacties     13 en 14 december 2013 

 
 
Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 december 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uitzendbijeenkomst 16-10-2013 
 
Hij Die roept is getrouw, Hij zal het ook doen - Thess.5:24. 
Ik zal u niet loslaten en Ik zal u niet verlaten - Joz.1:5a 
Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal 
van u niet wijken- Jes.54:10 
Zie de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen en Zijn arm zal heersen- 
Jes.40:10a 
Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben - Jes.43:16m. 
Zie Ik heb u in Mijn beide handpalmen gegraveerd - Jes. 49:16a 
In Hem hebben wij de vrijmoedigheid  en de toegang met vertrouwen - Ef.3:12 
Wie de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen - Jes.40:31a 
de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het 
tegenwoordige en van het toekomende leven heeft - 1 Tim.4:8 
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand -  Psalm 121:5 
Ik sterk u, ook help Ik u; ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand -Jes.41:10m 
 

 
De vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus -

 Filipp.4:7 
Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid - Psalm 145:8 

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg - Psalm 25:8 
Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zal vinden, klop en er zal voor u 

opengedaan worden - Matth.6:7 
Want God de HEERE is een zon en schild - Psalm 84:12a 

Zij zullen in Hem gezegend worden - Psalm 72:17m 
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; Ja, wacht 

op de HEERE  - Psalm 27:14 
Indien iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, Die 

aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem 
gegeven worden - Jak.1:5 

Hij zal uw voet niet laten wankelen, Uw Bewaarder zal niet sluimeren - 
Psalm 121:3 

Wie op de HEERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar 
voor eeuwig blijft - Psalm 125:1 

 
 
En zie Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld - Matth.28:20 
Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft - Jes. 40:29 
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat 
wachten?- Luk.18:7 
Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk van nu aan tot in 
eeuwigheid - Psalm 125:2 
Want een ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt die vindt, en die klopt die zal 
opengedaan worden - Matth.6:8 
Jezus  Christus is gisteren en heden  Dezelfde en tot in eeuwigheid - Hebr.13:8 
Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid zijn weg gaat - Psalm 
84:12b 
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons 
verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.- 1 Joh.5:15 
In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen, er zal grote vrede zijn - Psalm 
72:7a 
De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede - 
Psalm 29:11 
Immers zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen .- 2 Kor.1:20a 
 
 

Zij roepen en de HEERE hoort; Hij redt hen uit al hun benauwdheden - Psalm 34:18 
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze 

God - Psalm 92:14 
Wie tot Mij komt zal Ik beslist niet uitwerpen - Joh.6:37 

De HEERE zal uw uitgaan en ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid - Ps.121:8 
God is getrouw, Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt, boven hetgeen u aankunt - 1 

Kor.10:13m 
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren - Psalm 91:15a 

En zie Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal 
zijn - Openb.22:12 

Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren - 
Psalm 50:15 

Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE uw God is met u 
overal waar u heengaat - Joz.1:9 

 
 

 
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen - 

 Rom.16:24 ( teksten genomen uit de Herziene Staten Vertaling.) 


