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Stichting Vrede voor de Stad  
wenst u allen gezegende 
kerstdagen en alle 
goeds voor 2014 
 

 
Nieuws uit de projecten 
 

Bericht van de voorzitter Arjen van Groos 

“Ik weet dat velen met mij , mijn vrouw en kinderen meeleven. Dit allemaal vanwege het feit dat in juni bij mij 
alvleesklierkanker werd geconstateerd. In juli ben ik geopereerd. Een operatie die goed geslaagd is en waarbij 
de tumor ruim kon worden weggehaald. Half augustus ben ik begonnen met chemotherapie. Een therapie van 
zes keer vier weken. Drie maandagen achter elkaar chemo en daarna een week rust. Doel van deze chemo is 
de kans op terugkeer te verkleinen. Want helaas komt deze kanker bij 75% van de mensen terug na de 
operatie. Die chemo loopt niet direct van een leien dakje. Wat trouwens bij niemand het geval is, omdat het 
om zulke zware medicijnen gaat en ze je zoveel geven dat je lichaam het net aankan. De dosering is bij mij al 
wat teruggebracht, omdat de chemo mijn witte bloedlichaampjes te sterk aantasten. Ondanks dat lukt het vaak 
toch niet om de dosering te geven die gepland staat. Zo moest ik ook vandaag zonder chemo weer terugkeren 
naar huis. Inmiddels zijn we eraan gewend dat dit geregeld gebeurt en maken we ons er niet al te druk over. 
De chemo is voor mij een aanvullende behandeling en dat is toch anders dan wanneer de chemo een 
bestaande tumor moet bestrijden. Verder leven we in het vertrouwen dat de HERE niet afhankelijk is van 
medicijnen om de kanker weg te laten blijven. Hij gebruikt wel vaak dergelijke middelen, maar als de HERE wil 
dat ik er nog jaren voor mijn vrouw, kinderen en zijn kerk hier op aarde mag zijn, dan zal Hij ervoor zorgen dat 
de kanker niet terug komt. 
In de maand november hebben we wel moeilijke weken gehad. Ik zat toen halverwege de chemotherapie. De 
oncoloog vond dat een goed moment om een CT-scan van mijn buik te laten maken. Een kleine week later 
kregen we de uitslag: er waren plekjes op de lever gevonden die hij niet vertrouwde. Het zou onschuldig 
kunnen zijn, maar we moesten ook ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat het om uitzaaiingen ging. 
Zou dat laatste het geval zijn, dan zou genezing niet mogelijk zijn. Gelukkig is uit verder onderzoek gebleken 
dat de vlekjes onschuldig zijn. Dat zijn spannende weken voor ons geweest. Al zijn ook dergelijke weken 
leerzaam. We leerden nog meer bij de dag te leven. Je leert blij te zijn met het feit dat je je goed voelt bij het 
wakker worden en dat God je de energie geeft om de dag te beginnen. Wat voor die dag genoeg is. 
Tijdens de weken waarin de nadere onderzoeken plaats vonden, was de chemo gestopt. In die weken ging 
mijn conditie goed vooruit. Wat erg fijn was om te constateren. 
Ik heb nog een paar maanden chemotherapie voor de boeg. We hopen en bidden dat de HERE ook voor die 
laatste maanden kracht wil geven en Hij de behandeling wil zegenen en de kanker weg zal blijven. 
Ik wil eindigen met u allemaal hartelijk te danken voor uw meeleven en gebed. 
Ook wil ik u heel gezegende Kerstdagen toewensen. Ze zullen voor mij dit jaar extra betekenis hebben. Na de 
moeiten die ik zelf de afgelopen maanden heb ervaren, vind ik nog moeilijker voor te stellen dat de Zoon van 
God zijn goede leven bij zijn Vader in de hemel heeft opgegeven om een mens te worden als wij. Wij weten 
gelukkig niet welk lijden ons te wachten staat in dit leven. Jezus wist dat wel. Hij wist dat zijn komst naar de 
aarde vol zou zijn van lijden. Lijden dat uiteindelijk zou eindigen in een gruwelijke dood. Toch is Hij uit de 
hemel afgedaald naar de aarde. Waarom? Omdat Hij u en mij zo lief heeft. Hij heeft dat gedaan om ons te 
bevrijden van de straf die wij verdiend hadden. Om ons te bevrijden van groot lijden en de eeuwige dood. 
Meer dan ooit in mijn leven heb ik de afgelopen maanden ervaren hoe kostbaar de dood van Jezus Christus 
is. Bij Hem vond ik rust en troost als ik het even niet zag zitten. Waar vindt een mens zulke rijke troost en 
vrede als bij Jezus Christus, het Kind dat geboren werd in Bethlehem?” 
 



Uitnodiging Gebedsbijeenkomst 14 januari 2014 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst van 
“Vrede voor de Stad”. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 januari in de Dorpskerk in Hekelingen en begint 
om 20.00 uur. Het gebed staat in deze samenkomst centraal, waar voor de 6 projecten van Vrede voor de 
Stad voorbede uitgesproken wordt. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met de vrijwilligers te bidden voor deze projecten die als doel hebben 
de inwoners van onze stad te helpen waar nodig en mogelijk.  
Er wordt een meditatie gehouden door dhr. Anton Oerlemans. 
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee. 
Wij hopen u op dinsdag 14 januari te mogen ontmoeten. 
 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
 
 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken. 
Zoals u wellicht weet is zal er naast stichting Vrede voor de Stad een nieuwe stichting worden opgericht; 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken. De voorbereidingen zijn in een afrondingsfase en we hopen 
u in de nieuwsbrief van januari meer te kunnen vertellen. 
 
Supermarktactie  
Vrijdagavond was de veelbelovende opbrengst na 1 dag supermarktactie al meer dan 700 ongesorteerde 
kratten. De totale opbrengst op zaterdagavond is 1380 kratten. De grootste opbrengst tot nu toe 
Wat een geweldig resultaat. Dank aan alle vrijwilligers die keihard hebben gewerkt en uiteraard dank aan alle 
gulle gevers. 
 
Santa run 

De landelijke Santa Run werd voor het eerst ook in Spijkenisse op 14 december 
georganiseerd door Rotary Club Spijkenisse. De opbrengst van dit evenement  
€ 4.000,- !!! gaat naar de Voedselbank in Spijkenisse. 
Start en finish vonden plaats op het Theaterplein.  
Alle deelnemers liepen in dezelfde outfit: een rood kerstmannenpak. Men wandelde 
of rende in het pak, met baard en muts door het centrum over het parcours van ca. 
drie kilometer. Alle deelnemers; hartelijk dank. 

 

 
Nicole Bus zingt voor de voedselbank op De Ring!  
Op vrijdag 15 november 2013 kwam Nicole Bus van The Voice of Holland optreden op de 
scholengemeenschap De Ring van Putten. Tijdens het optreden werd er geld 
gecollecteerd voor het goede doel De Voedselbank Spijkenisse. 
De 6 VWO leerlinge Wai Chu Wong van de Ring van Putten heeft een prijsvraag 
gewonnen op de Facebook-pagina van Nicole Bus waarbij je een kort optreden van haar 
kon winnen. De leerlinge nam het initiatief om hier een optreden van te maken om geld in 
te zamelen voor het goede doel De voedselbank Spijkenisse. Dit tot grote vreugde van 
Nicole omdat zij hier volledig achter stond. De zangeres zong in de pauze een aantal 
liedjes en tijdens het optreden gingen er collectebusjes rond waar iedereen geld in kon 
doneren. Er werd uiteindelijk maar liefst €182,28 ingezameld! Het geld werd gedoneerd 
aan de Voedselbank Spijkenisse, en ze waren er heel blij mee.  

Sint Nicolaas op bezoek bij de Voedselbank Spijkenisse 
Afgelopen vrijdag was het weer gezellig druk in onze loods. Om half vier stonden er al kinderen op de Sint te 
wachten. Jammer dat het regende, gelukkig was dit voor ons kleine publiek geen reden om naar huis te gaan. 
Toen hij uiteindelijk arriveerde ging het dak van de loods eraf. Er werd vrolijk gezongen en een aantal kinderen 
mochten bij de Sint op schoot komen zitten. Het was heel erg leuk om te zien dat de Zwarte Pieten een dansje 
gingen doen waarbij veel kinderen en zelfs een aantal papa‘s en mama‘s spontaan mee gingen dansen. 
Veel kinderen, maar ook de ouders , konden haast niet wachten op de cadeautjes die de goede Sint had 

meegebracht. Allemaal tegelijk door een deur bleek niet te kunnen al dachten 
sommigen dat dit wel kon. Het was heel erg leuk om de blije koppies te zien 
van al die kinderen bij het ontvangen van de cadeaus. Sint had ook dit jaar 
weer heel erg zijn best gedaan en de Voedselbank Spijkenisse is dan ook heel 
erg blij met alle hulp die zij van vele kanten hebben mogen ontvangen. 
Er is veel werk verzet door de leden van de Activiteitencommissie van de 
voedselbank om de 320 cadeaus van alle mensen uit de kerken te verzamelen. 



Ook het organisatiebureau “Pepernotenfestival” uit Spijkenisse heeft ons een fantastische middag bezorgt. Zij 
verzorgden de hele organisatie van het bezoek van de Sint. De Lionsclub “Bernisse” heeft Sint Nicolaas 
geholpen met het geven van 320 stuks snoepgoed, dit ging erin als koek. Als klap op de vuurpijl werden wij 
ook nog door de Sint op 320 cadeaus getrakteerd die hij door beveiligingsbedrijf ” Securitas” heeft laten 
bezorgen. 
Deze hulp bij elkaar heeft de Voedselbank Spijkenisse ervaren als een warme deken. Wij kunnen terugkijken 
op een heel geslaagd Sint Nicolaasfeest. Allemaal heel erg bedankt! 

Heftruck 
Zaterdag 7 december hebben zes vrijwilligers van de Voedselbank hun 
heftruckcertificaat gehaald. 
Van harte gefeliciteerd en veel veilige ritten toegewenst! Peter 
Goedendorp van T.C.C. Heyplaat heel erg bedankt voor deze sponsoring. 
Voor ons in het kader van allerlei noodzakelijke eisen is dit heel erg 
belangrijk.  

 

Lionsclub Bernisse  
Jaarlijks collecteert de Kerstmans met hulp van de leden van de Lionsclub "De 
Bernisse" in de Bernisser kernen. Het is inmiddels een traditie geworden die 
niet meer weg te denken is in de periode voor de kerstdagen. De Kerstman 
rijdt in een grote arrenslee, verlicht met honderden lampjes en roept iedereen 
op om een gift te geven voor het goede doel. Dit jaar is een van de goede 
doelen de Voedselbank. 
Ook zullen leden van de Lionsclub komen helpen met het klaarmaken en/of 
uitdelen van de pakketten. 
In deze drukke decembermaand zijn alle helpende handen van harte welkom. 

 
 
Agenda  
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     9 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei,  
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     

Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 januari 2014 

 
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 

 
 
 
 
 


