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Als stuurgroep en vrijwilligers van Vrede voor de Stad hebben we nu definitief afscheid genomen van  
onze voorzitter 

ds. Arjen van Groos 
 

Nuchter en doortastend pakte hij met levenswijsheid de zaken binnen Vrede voor de Stad  op, ingebed in 
een geestelijke houding. Wij kijken daar met dankbaarheid aan God op terug. Vanaf januari 2009 had hij 
zitting in de stuurgroep en vanaf september 2010 gaf hij als voorzitter leiding.  Bij wat ons zorgen gaf, 
wees hij  ons op de mogelijkheden die we niet zagen, maar die zich wel weer zouden voordoen. Dat 
houden we in gedachten nu we zonder hem  verder gaan met het werk waar hij zich met liefde en 
betrokkenheid voor heeft ingezet. We bidden voor zijn vrouw en kinderen om Gods helende nabijheid nu 
ze  Arjen moeten missen. 
 

Stuurgroep en vrijwilligers Vrede voor de Stad 
Spijkenisse, 15 juni 2014 

        foto is gemaakt van de bloemen die we hebben meegenomen  
        naar de begrafenis van Arjen van Groos, de tekst is afkomstig 
        uit de advertentie in de Botlek van 25 juni 

 
 
 
Nieuws uit de projecten 
 
Aankondiging Informatie bijeenkomst  
De Wmo Adviesraden van Spijkenisse en Bernisse organiseren op 5 november 2014 een bijeenkomst 
over “Het nieuwe meedoen” van burgers. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle inwoners uit 
Spijkenisse en Bernisse. Een bijeenkomst niet alleen bedoeld voor hen die gebruik maken van een Wmo-
voorziening maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
De door de overheid gestelde maatregelen bieden gemeenten nauwelijks ruimte in beleidsvrijheid laat 
staan in creativiteit om waar dan ook geld vrij te spelen voor de burgers aan de onderkant van de 
maatschappij.  
Kosten besparen Bewust investeren in welzijn bespaart kosten in de zorg. De burger die voor informatie of 
advies aanklopt bij de Gemeente Spijkenisse of Bernisse heeft baat bij een integrale benadering. Om de 
zelfredzaamheid te bevorderen is preventief handelen van belang. Dit betekent maatwerk in beleid hoog 
op de agenda moet staan. Voorkomen kost immers minder dan repareren.  
Samen leven en samen werken Het belangrijkste doel van de nieuwe Wmo 2015 is om de eigen kracht en 
sociale omgeving van de burger te versterken. Er komt meer verantwoordelijkheid bij u als burger. Men zal 
daarom aangesproken worden op de eigen kracht. Samenwerking dient dicht bij de burger op lokaal 
niveau te worden georganiseerd. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
 
 
 



Aankondiging  
Woensdag 5 november 2014,  
Informatiebijeenkomst “Het nieuwe meedoen”  
Burgerzaal van het gemeentehuis van de gemeente Spijkenisse  
Aanvang 09:30 uur, einde programma 12:30 uur  
In oktober zal er op internet en in de lokale weekbladen worden gepubliceerd waar en hoe u zich kan 
opgeven. Zet deze dag nu al vast in uw agenda.  
Met vriendelijke groet,  
Wmo Adviesraad Spijkenisse  
www.wmoadviesraadnissewaard.nl 
 
Medeleven. 

In de nacht van Pinksteren is Piet Stam getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hij is nog diezelfde 
nacht geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum. Op 29 juni is Piet overgeplaatst voor verdere 
revalidatie naar de Vierambachten in Spijkenisse. Zijn herstel heeft gelukkig inmiddels enige voortgang 
geboekt, maar zal nog geruime tijd vergen. Een kaartje wordt door Piet zeer gewaardeerd! Hij verblijft in 
Kamer 227.   
 
 
Agenda  
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     21 augustus – 25 september – 30 oktober  
       11 december 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  13 november 2014 
Gebedsbijeenkomsten     data nog niet bekend.    
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 september 2014 
Let op in verband met vakantie verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief. 

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. Voedselbank Spijkenisse eo. 

 Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 
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