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Nieuws uit de projecten 
 
  
Uitnodiging Gebedsbijeenkomst 4 juni 2014. 
 
Hierbij nodigen wij u allen hartelijk uit voor de gebedssamenkomst van “Vrede voor de Stad”. De bijeenkomst 
wordt gehouden op 4 juni in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse en begint om 20.00 uur. Kom samen 
met de vrijwilligers zingen en bidden voor de 6 projecten van Vrede voor de Stad, voor de mensen die het zo 
nodig hebben en leven aan de onderkant van de samenleving door wat voor oorzaak dan ook. Gehoor gevend 
aan de oproep van de Goede Herder om juist deze mensen op te zoeken, te helpen en te ondersteunen en 
hen iets te laten horen en proeven van de liefde van Jezus Christus. Er wordt een meditatie gehouden door 
ds. L. van Berkel en na afloop is er voldoende gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie te 
ontmoeten en nog wat na te praten. Wij hopen u op woensdag 4 juni te mogen ontmoeten. 
 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
 
 
 
De situatie van onze voorzitter 
 
Door middel van een brief op 4 april jl. heeft de stuurgroep alle vrijwilligers en betrokkenen bij Vrede voor de 
Stad op de hoogte gebracht van de gezondheidssituatie van onze voorzitter ds. Arjen van Groos. We moesten 
toen melden dat de MRI-scan had uitgewezen dat de kanker terug is gekomen en dat er uitzaaiingen in de 
lever zijn gevonden. 
Inmiddels is zijn situatie duidelijk verder achteruit gegaan. Hij kan nog slechts  een beperkt aantal uren per 
dag op zijn en zelfs een klein stukje lopen vergt enorm veel energie. 
We blijven met hem, zijn vrouw en gezin meeleven en meebidden en wensen hen de  nabijheid van God in 
deze weg die zij moeten gaan. 
Voor een concreet blijk van meeleven is het postadres van de fam. Van Groos: 
Mercatorlaan 56, 3204 BL Spijkenisse 
 
 

Dankzij Leergeld Nederland deden in 2013 47.000 kinderen mee 

Steeds meer huishoudens krijgen het financieel erg moeilijk. Het gaat hierbij niet 
langer alleen om huishoudens die al langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering. 
In toenemende mate gaat het hierbij ook om een nieuwe groep armen, die door een 
plotselinge verandering in hun levenssituatie in de problemen geraken. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om het plotselinge verlies van werk, tegenvallende inkomsten voor 
ZZP-ers, of veranderende persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of scheiding. 
In het Armoedesignalement 2013 werd het aantal kinderen dat in 2013 in Nederland 

opgroeide in armoede geschat op 387.000 (een toename van 3.000 kinderen t.o.v. 2012). De 
Kinderombudsman concludeerde begin 2013 al dat er voor veel van deze kinderen sprake is van onvoldoende 
basisvoorzieningen als eten, kleren en verwarming. Dat er in die gezinnen weinig mogelijkheden zijn voor 
deelname aan sport, cultuur en buitenschoolse activiteiten laat zich gemakkelijk raden. Leergeld heeft in 2013, 
net als in 2012, dan ook een aanzienlijke toename in de hulpvraag gezien. 
lees het volledige artikel op www.leergeld.nl 

 
 
 
 
 



Jaarverslag 2013 
 
Het jaarverslag van stichting Vrede voor de Stad is afgerond. U kunt het vinden op onze website 
www.vredevoordestad.nl 
 
 
Mailadressen vrijwilligers en belangstellenden. 
 
Beste lezer van de nieuwsbrief. 
 
Onlangs hebben we de verzendlijst van de nieuwsbrief bijgewerkt en daarbij zijn we tot 
de conclusie gekomen dat, om diverse redenen, een aantal van u de nieuwsbrieven niet 
(meer) hebben ontvangen. Dit spijt ons enorm. We hopen de lijst nu in orde te hebben, 
maar mocht u van iemand horen dat hij of zij de nieuwsbrief niet ontvangt, laat het ons 
a.u.b. weten via nieuwsbrief@vvds.nl. 
Denkt u er ook a.u.b. aan om een adreswijziging te sturen wanneer uw mailadres 
wijzigt? 
U kunt de nieuwsbrieven altijd teruglezen op onze website www.vredevoordestad.nl 
 
Met vriendelijke groeten 
Redactie nieuwsbrief. 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     22 mei, 10 juli 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: najaar 2014 
Gebedsbijeenkomsten    woensdag 4 juni PKN de Kern 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014 
Supermarktacties     12 en 13 december  2014 

 

 

Colofon 

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


