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Nieuws uit de projecten 
 
Project Kerk, Vluchteling en Maatschappij van Vrede  voor de Stad heeft goed nieuws  
  
Eind januari jl. werd in alle kerken van Spijkenisse gedankt voor het feestelijke nieuws. 
Eindelijk mogen we nu zijn naam voluit noemen: Salmani Kalleh uit Iran, roepnaam Moji. Hij kreeg na bijna 17 
jaar een verblijfsvergunning! 
Ook mogen we eindelijk bekend maken waar hij de laatste jaren illegaal veilig heeft gewoond: bij onze 
gemeenteleden Let en Bert Kleij, Lisstraat 52. De bezoekers van de Ontmoetingskerk hebben hem daar 
naast hen zien zitten, al ging hij ook in Rotterdam ter kerke. Het is wel jammer dat Let deze mooie afloop niet 
meer heeft kunnen meebeleven. 
Vele malen is voor onze broeder Kalleh gebeden, ook op de gebedsavonden van Vrede voor de Stad maar nu 
is hij dan eindelijk vrij man. Maar vraag niet hoe moeilijk het is geweest. Eerst een lange dag vol 
vernederingen in Ter Apel. Toen 8 lange dagen in het Asielzoekerscentrum Zevenaar. 7 nachten niet 
geslapen van de spanning, 5 kilo afgevallen, lang en indringend aan de tand gevoeld maar tenslotte met 
succes terug naar Spijkenisse. Dat langdurige verhoor heeft Moji bijzonder goed doorstaan. Het verslag van 
deze hoorzitting telt maar liefst 21 pagina’s. Op één van die dagen was zijn advocaat, Gerda Later (u weet wel 
van de familie Polat) zijn grote steun. Haar rol mag niet worden onderschat. Maar Moji zelf heeft  daar in 
Zevenaar een geweldige en indrukwekkende geloofsbelijdenis afgelegd, zo kun je het wel noemen. 
Ik denk dat menige kerkganger voor dat “examen” zou zijn gezakt! Moji voelt zich dan ook altijd gedragen door 
God zelf, die hem geroepen heeft. 
In 1997 vluchtte hij naar Nederland, nadat hij door een achtergelaten bijbel in zijn taxi in Teheran werd 
aangesproken en zijn leven langzamerhand veranderde. Liefdevol werd hij steeds weer opgenomen, 
bijvoorbeeld door de Evangelische Ontmoetingsgemeente Menorah in Zoetermeer waar hij in 2001 is 
gedoopt. De bekering van een moslim tot een nader geloof wordt in Iran zwaar gestraft, soms met de dood, 
zodat hij niet meer terug kan naar zijn vaderland. 
Moji heeft nog een dochter van 20 en een oude moeder in Iran met wie hij regelmatig kan bellen. 
Voor zijn procedures hebben we steeds positieve medewerking en meeleven ondervonden van het 
gemeentebestuur i.c. van onze burgemeester, mevrouw Salet. 
Wij danken allen die ons èn hem door gebeden, meeleven en hulp hebben ondersteund en bovenal danken 
wij God. 
  
Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
 
Een mooi verhaal om te vertellen: 
 
Ik ben in november 2013 benaderd door de Linda Foundation, voor zover jullie hiermee niet bekend zijn is dit 
een organisatie in het leven geroepen door Linda de Mol.Zij hadden in het blad LINDA een artikel geplaatst 
over armoede en hierin werd stichting Leergeld genoemd, zo vertelde de dame mij en liet weten dat hierop 
een meisje van 9 jaar spontaan had gereageerd, via haar moeder, dat zij haar kledingkast wilde opruimen 
voor de arme kinderen. De vraag was of Leergeld bereid was om die kleding op te halen en te zorgen dat dit 
dan bij kinderen terecht zou komen. Ik vond het initiatief van dat meisje zo lief dat ik daarom heb toegezegd 
de kleding op te halen in Barendrecht. Ik heb gezorgd dat de kleding terecht gekomen is bij mensen die het 
heel erg goed konden gebruiken.  
Enkele weken geleden werd ik opnieuw benaderd door de Linda Foundation, maar nu met het volgende: 
Zij hadden een actie gehad waarbij mensen zich konden inschrijven voor een cadeaudoos met waardebonnen 
van verschillende winkeliers. Nu waren er 10 codes voor die cadeaudozen niet gebruikt en ik mocht ze 
weggeven aan gezinnen van Leergeld. Ze kwamen bij mij, omdat ik gezorgd heb dat de kleding van het 
meisje van 9 jaar opgehaald is en bij kinderen terecht gekomen is.  
Ik heb hiervoor 10 gezinnen uitgekozen waarvan ik weet dat de financiële situatie rampzalig te noemen is en 
heb hen telefonisch benaderd of zij geïnteresseerd waren in zo’n cadeaudoos. Jullie kunnen je voorstellen dat 
zij meer dan geïnteresseerd waren en dolgelukkig dat ze voor € 600,00 aan bonnen mochten uitgeven bij 
Albert Heijn, C & A, Hema en Intertoys.  
Er zijn gezinnen die gewoon niets te besteden hebben en ondanks de schuldsanering toch geen leefgeld 
ontvangen, omdat er van alles is misgegaan in dit traject, want overigens niet aan hen lag. 
Ik had huilende mensen aan de telefoon die zo ontroerd waren door de gift die ze kregen aangeboden. 
 



Er werd mij later verteld dat sommigen nu eindelijk een broek konden kopen voor hun kind, of voor het eerst in 
hun leven een nieuwe BH konden kopen voor zichzelf, of dat ze nu toch, ondanks het ontbreken van leefgeld, 
eten konden kopen.  
Ik voelde me net Sinterklaas, namens de Linda Foundation. 
 
Dini Bonninga 
 
Een onverwachte gift…. 
In de vorige nieuwsbrief vertelde we dat we van een mevrouw die graag anoniem wil blijven 1.000 euro 
hebben ontvangen. Inmiddels hebben we van dezelfde vrouw het prachtige bedrag van 900 euro gekregen. 
We zijn haar enorm dankbaar. 
 
 

 

De Voedselbank Spijkenisse heeft een noodvoorraad om in geval van schaarste de ruim 800 pakketten 

die wekelijks worden gemaakt aan te kunnen vullen. Om deze voorraad op peil te houden wordt er 

tweemaal per jaar door de Activiteitencommissie een supermarktactie georganiseerd. 

 

Voor de komende supermarktactie zijn we op zoek naar 
 

V R I J W I L L I G E R S 
 

Data komende actie: vrijdag 11- en zaterdag 12 april '14; 

Tijden: Vrijdag 9.30 - 17.00uur (in 3 blokken van 2,5 uur); 

 Zaterdag 10.00 – 15.00uur (in 2 blokken van 2,5 uur); 

Plaatsen:  de supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse, Zuidland en Rockanje; 

Werkzaamheden: in de supermarkten bij de ingang flyers uit delen en bij de uitgang de 

 boodschappen die worden afgestaan in ontvangst nemen; 

Aanmeldingen: via mail (supermarktactie@gmail.com) of telefonisch (0181 662161); 

Aanmelden voor: 23 februari '14; 

Verzoek: heel veel mensen willen graag 's morgens in blok I staan. Daar hebben we 

 meestal meer vrijwilligers voor dan plaatsen. Wilt u daarom, wanneer u graag in 

 blok I wilt staan ook een 2e keuze opgeven? Indien u geen andere mogelijkheid 

                                  heeft wilt u dat dan ook aangeven? (De roostermaker zal u daar dankbaar voor 

                                  zijn); 

Roosters: uiterlijk 2 weken voor de actie hopen wij u dit te kunnen zenden; 

Vervoer: Chauffeurs in het bezit van een eigen bestelbus vragen wij ook te reageren; 

Inlichtingen: 0181 662161 of 0181 664081 

  

 
 
 

Agenda  
Bijeenkomsten Stuurgroep:     20 maart, 24 april, 22 mei,  
Bijeenkomsten Werkgroep:    uitgesteld naar later te bepalen tijdstip 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  24 april 2014 
Gebedsbijeenkomsten     woensdag 4 juni PKN de Kern  
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014  
Supermarktacties     11 en 12 april 2014 

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


