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Nieuws uit de stuurgroep 
 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken opgericht 
Van verschillende kanten is ons in de loop van de tijd geadviseerd voor  de 
voedselbank een zelfstandige stichting op te richten. Het meeste geld binnen 
Vrede voor de Stad heeft betrekking op de voedselbank. En omdat de kerken al 
dat geld niet alleen op kunnen brengen, doen we ook heel vaak een beroep op 
fondsen en bedrijven om ons te sponsoren. Soms  is het dan voor 
buitenstaanders niet echt duidelijk dat we als Vrede voor de Stad een bijdrage 
vragen die specifiek bestemd is voor de voedselbank. Mede om die reden is  in 2012 het principebesluit 
genomen over te gaan tot de oprichting van een aparte  stichting voor de voedselbank.   Dit besluit is dus niet 
genomen omdat we van de voedselbank af zouden willen.  In tegendeel! De voedselbank blijft een project van 
Vrede voor de Stad waarin diverse kerken en gemeenten in Spijkenisse samen werken. In zoverre verandert 
er dus niets. Het bestuur van de nieuwe stichting Voedselbank is ook het bestuur van Vrede voor de Stad. Dat 
blijft gewoon zo. Er is één verandering: coördinator Anco Bonninga is toegevoegd aan het bestuur van de 
voedselbank. En daarom is zijn naam ook vermeld in de officiële statuten van de stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken. 
Het was een heel traject voordat de concept-statuten zover waren dat ze konden worden ondertekend. En ook 
dat ondertekenen was niet zomaar iets. Voor deze gelegenheid kwam notaris mr. Chr.W. van Houdt uit 

Barendrecht op woensdag 12 februari persoonlijk naar de loods van de 
voedselbank. Na beperkte voorlezing van de statuten werden deze door vier 
bestuursleden ondertekend. Heel fijn was het dat onze voorzitter Arjen van Groos 
hier ook bij kon zijn en als eerste zijn handtekening heeft geplaatst. Deze vier 
bestuursleden komen uit de vier kerken die momenteel in de stuurgroep 
vertegenwoordigd zijn. Om verwarring te voorkomen  is het misschien goed om te 
melden dat de stuurgroep en het bestuur precies dezelfde organen zijn. Binnen 

Vrede voor de Stad spreken we over de ‘stuurgroep’, om aan te geven dat we een beweging willen blijven. 
Naar buiten toe duiden we dit orgaan aan als het bestuur. Zo is het ook in de statuten verwoord. De 
stuurgroep/het bestuur is niet ‘de baas’,  maar faciliteert de zes projecten. Met andere woorden: we zorgen dat 
de zes projecten hun taken kunnen uitvoeren en houden ons in dat verband vooral bezig met beleid. 
De voorzitter en de secretaresse hebben twee keer hun handtekening moeten zetten. Omdat de voedselbank 
een zelfstandige stichting zou worden, moesten ook de statuten van Vrede voor de Stad worden aangepast. 
En voor die aanpassing moest ook worden getekend. Nu de statuten toch moesten worden gewijzigd, zijn ze 
meteen goed doorgelicht en zijn meer zaken aangepast. De grootste verandering is het feit dat de werkgroep 
is opgeheven. Verschillende jaren heeft binnen Vrede voor de Stad een werkgroep gefunctioneerd waarin 
contactpersonen zaten namens de verschillende kerken. Op de vergaderingen 
deden de coördinatoren van de verschillende projecten verslag van hun 
werkzaamheden zodat de contactpersonen deze informatie terug konden koppelen 
naar hun kerk of gemeente. Er kwam echter steeds minder belangstelling voor de 
werkgroep. Verschillende kerken hadden geen contactpersoon meer en hardop 
vroegen sommige leden zich af wat de toegevoegde waarde van de werkgroep nog 
was. Via de nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de projecten en dat gebeurt 
ook tijdens de gebedsdiensten. Inmiddels was er ook een nieuw orgaan 
bijgekomen: het interkerkelijk diaconaal beraad (IDB) waarin diaconieën, diaconaal betrokkenen en de PCI 
zijn vertegenwoordigd. Het IDB komt twee keer per jaar bij elkaar. Dan worden onderwerpen besproken die 
raken aan de diaconale verantwoordelijkheid en het werk van Vrede voor de Stad. De inbedding in de kerken 
is via het IDB duidelijker dan via de werkgroep. In de statuten wordt daarom niet meer gesproken over de 
werkgroep. De leden van de werkgroep die inmiddels een ‘slapend’ bestaan leidde, zijn op de hoogte 
gebracht van dit besluit. Het IDB heeft een plaats gekregen in de nieuwe statuten. Zo voeren twee leden van 
het IDB de jaarlijkse kascontrole uit en wordt het jaarverslag van Vrede voor de Stad officieel gepresenteerd 
op het IDB waarbij men de gelegenheid heeft om vragen te stellen over alle zaken die daarin aan de orde 
komen. Zo is de relatie met de kerken hechter verankerd. 
Al met al verschillende veranderingen die veel tijd en energie hebben gekost in de afgelopen anderhalf jaar. 
We zijn blij dat dit alles is afgerond en we onze energie weer in andere dingen kunnen steken. Voor onze 
vrijwilligers binnen de projecten verandert er niets. We hopen dat jullie je blijven inzetten voor de mensen in 
onze stad onder het motto: handen gevouwen, handen uit de mouwen. En of er dan ‘stichting’ voor het project 
staat of niet, dat maakt geen verschil. 
Een hartelijke groet van de stuurgroepleden van Vrede voor de Stad en de Voedselbank  



 
Voorgangerslunch in de voedselbank 
 

Op maandag 10 februari waren verschillende voorgangers, oudsten en pastoraal 
werkers te gast in de voedselbank voor de zogenaamde voorgangerslunch die de 
stuurgroep van Vrede voor de Stad een keer per twee jaar organiseert. Dit keer 
was gekozen voor de voedselbank omdat er in de afgelopen twee jaar een aantal 
voorgangers bij is gekomen. Daarnaast zijn er bij de voedselbank zoveel dingen 
veranderd en in gang gezet dat het tijd was om dat met eigen ogen te zien en 
daarover te worden geïnformeerd. Vanaf half 12 druppelden de voorgangers 
binnen en om 12 uur startte het officiële programma. Anco en Dini Bonninga 
gaven informatie over alle ins en outs van de voedselbank en daarna was er een 

rondleiding door de loods. Er werden veel vragen gesteld. En die vragen gingen gewoon door toen lunch 
begon om 13.00 uur. Het was de bedoeling om die met een uur te beëindigen, 
maar de vragen bleven komen. Een aantal mensen moest echter weg en het 
was gewoon tijd om af te sluiten, maar de elf aanwezige voorgangers, de 
stuurgroepleden en Anco en Dini  hebben deze ontmoeting als heel plezierig 
en constructief ervaren. De kennis over de werkzaamheden van de 
voedselbank en alles wat daarbij hoort is opgefrist en over verschillende zaken 
is verder doorgedacht. 
 
 
 
 
NOODOPROEP ACTIVITEITENCOMMISSIE 
VOEDSELBANK 
 
"Spijkenisse, we hebben een probleem". 
 
De supermarktactie nadert met rasse schreden en het 
aantal aanmeldingen blijft sterk achter. Het gevolg zal dan zijn dat de actie niet zal kunnen worden gehouden 
zoals we hem oorspronkelijk planden. Zeker 4 supers zullen on-bemenst blijven. 
 
Mag dat gebeuren?, laten we dat gebeuren? ...... Nee toch! 
 
Daarom is opgave is nog steeds mogelijk via supermarktactie@gmail.com of 0181 662161. 
 
Alleen met uw hulp kan de actie slagen. 
 
Nieuws uit de projecten 
 
 Uitreiking certificaten SchuldHulpMaatjes 

 

Op 27 februari is, zij het enigszins verlaat, weer een aantal vrijwilligers van 
SHM gecertificeerd. In een korte toelichting heeft Gerrit van Buuren namens 
de stuurgroep nog eens onderstreept hoeveel waarde er gehecht wordt aan 
deze vorm van hulpverlening door vrijwilligers van VvdS. Het verleende 
certificaat staat garant voor hulpverlening op een hoog niveau. Het beperkt 
zich niet tot de zeer noodzakelijke arm, die je om iemand heen slaat, maar 
gaat verder door de cliënt de helpende hand te bieden in het vinden naar 
oplossingen voor de steeds vaker voorkomende schuldenproblematiek. Een 

vrijwilligersactiviteit die door het bestuur, de lokale overheid, maar vooral door cliënten zeer gewaardeerd 
wordt! 
 

Lionsclub Bernisse helpt de Voedselbank Spijkenisse e.o. 
 
Vrijdag 7 maart heeft de Voedselbank Spijkenisse uit handen van De heer J. Bos van de Lionsclub Bernisse 
een splinternieuwe boen/schrobmachine mogen ontvangen. 
Uit verschillende acties die zij voor ons hebben gehouden is een fantastisch bedrag bij 
elkaar gehaald. 
Dit bedrag is symbolisch d.m.v. een cheque overhandigd, de boenmachine was in de 
afgelopen week al geleverd. 
Het is duidelijk dat wij met deze machine zeer tevreden zijn omdat ook de Voedselbank 
zich steeds meer aan allerlei veiligheidseisen moet gaan houden t.o.v. hygiëne etc. 
De oude machine was inmiddels zo goed als op. 
Dankzij de inzet van de leden van de Lionsclub hebben wij weer een grote stap kunnen 
zetten richting de HACCP eisen. 
De hulp die zij geven is niet alleen in materiele en financiële zaken maar ook in de vorm 



van de handen uit de mouwen steken, iets wat wij enorm waarderen, door te helpen in de Loods bij de uitgifte 
van de voedselpakketten. Een aantal leden laten zich daarom dit jaar inroosteren om hulp te bieden aan de 
Voedselbank. 
Het is altijd fijn als wij een stukje kunnen laten zien waar wij als vrijwilligers elke week mee te maken hebben. 
Daarom bedanken wij alle leden van de Lionsclub de Bernisse heel hartelijk voor hun totale inzet. 
 
 
Kringloopwinkel Het Goede Doel sponsort Voedselbank Spijkenisse e.o. en stichting Leergeld 
 

Ook dit jaar heeft de Kringloopwinkel Het Goede Doel uit Spijkenisse de Voedselbank 
Spijkenisse weer goed bedacht. 
Vrijdag 7 maart mochten wij uit handen van de heer J. Haas bestuurslid kringloopwinkel en 
al jaren vrijwilliger bij de voedselbank een cheque ontvangen met een fantastisch bedrag. 
Het is fijn om te mogen weten en te zien dat de ene vrijwilligersorganisatie de andere 
vrijwilligersorganisatie helpt. In dit geval is het een fantastisch initiatief dat de 
Kringloopwinkel hun jaarlijks verdiende geld verdelen onder de goede doelen in deze 
omgeving. 
In een tijd van bezuinigingen is het voor de goede doelen altijd een moeilijke zaak om aan 
voldoende geld te komen. Daarom juichen wij het initiatief van de Kringloopwinkel ook van 
harte toe. 

Samen met vele andere organisaties hebben wij ook dit jaar weer een flinke steun in de rug mogen ontvangen. 
Alle vrijwilligers van de Kringloopwinkel heel erg bedankt 
Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken, Anco Bonninga 
 
Wij werden enkele dagen geleden heel erg blij verrast door de schenking die Leergeld mocht ontvangen van 
de Kringloopwinkel Het Goede Doel in Spijkenisse. 
Uit handen van doen één van de vrijwilligers van de Kringloopwinkel ontvingen wij een 
cheque van € 2.000,00! 
Het is zo fijn om te mogen ervaren dat meerdere mensen onze stichting een warm hart 
toedragen en ons willen helpen om het mogelijk te maken dat er weer kinderen geholpen 
worden een sportieve- of culturele activiteit te starten. 
Kunt u zich voorstellen hoe blij een kind is als het mee mag doen en niet alleen aan de kant 
moet blijven staan terwijl al zijn/haar vriendjes/vriendinnetjes aan een leuke activiteit 
meedoen? De gezichtjes van die kinderen spreken boekdelen. De meeste kinderen weten 
niet dat Leergeld de ouders helpt om de activiteit mogelijk te maken, dat hoeft ook niet, 
want zo geeft het ouders ook een blij gevoel dat zij iets voor hun kinderen hebben kunnen 
doen. 
Wij zijn dan ook heel erg blij met de cheque van de Kringloopwinkel Het Goede Doel. 
Stichting Leergeld Voorne-Putten, Dini Bonninga 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     20 maart, 24 april, 22 mei, 
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 april 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 


