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Bericht van het bestuur 
 
Net als veel vrijwilligers werden we op 3 september jl. onaangenaam verrast door een artikel in het 
Algemeen Dagblad met als kop ‘Voedselbank Spijkenisse woedend op gezin dat eten weggeeft’.  
Het ging daarin om het feit dat in de weggeefhoek van Facebook een foto was  aangetroffen met een deel 
van de inhoud van een voedselpakket van een gezin uit Spijkenisse bestaande uit man, vrouw en drie 
kinderen. Onder een schuilnaam boden zij diverse producten aan met de verklaring dat zij niet hun eigen 
naam gebruikten om problemen te voorkomen. Het aanbieden van voedsel aan derden is verboden en 
deze regel wordt samen met andere spelregels in de hal van de voedselbank gecommuniceerd via een 
monitor. Alle cliënten kunnen hier dus kennis van nemen. Voedsel dat door bedrijven/telers beschikbaar 
wordt gesteld is gelabeld; het is bestemd voor cliënten van de voedselbank en niet voor anderen, hoe 
precair hun situatie mogelijk ook is. 
Nadat deze overtreding was geconstateerd is  daarover een brief geschreven naar het desbetreffende 
gezin. Toch stond de man de volgende vrijdag weer in de rij voor een voedselpakket. Hij gaf aan de brief 
niet te hebben ontvangen. Hem is toen duidelijk gemaakt dat hij vanwege overtreding van de regel geen 
voedselpakket meer zou  ontvangen. Dat het gezin van deze regel op de hoogte was, bleek uit het 
gebruiken van een schuilnaam op Facebook en de motivatie daarvan.  
Dit artikel heeft tot honderden publicaties en reacties geleid op internet, veelal emotioneel van toon. Anco 
en Dini zijn tijdens hun vakantie voor commentaar benaderd door RTV Rijnmond en het AD. 
Nadat duidelijk werd dat breed werd gereageerd via allerlei fora op internet is binnen het bestuur een 
mediacode afgesproken: tot de bestuursvergadering van 4 september zouden geen mededelingen naar 
de pers worden gedaan, ook omdat het bestuur (nog)  niet op de hoogte was van de feiten.  
Tijdens de bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over deze zaak en is besloten geen persbericht 
uit te geven of een ingezonden artikel te schrijven als reactie op wat door het AD en andere media is 
gepubliceerd. Wel heeft bestuurslid Gerrit van Buuren gesproken met de vrijwilligers, zowel op donderdag 
4 als vrijdag 5 september. 
Anco en Dini hebben aangegeven na hun vakantie om de tafel te gaan met de betrokken cliënten. 
Bestuurslid Gerrit van Buuren zal ook bij dat gesprek aanwezig zijn. 
Als bestuur hechten we  eraan uit te spreken dat veel waardering bestaat voor het vele werk dat Anco en 
Dini voor de voedselbank verrichten. Er bestaat begrip voor de regels die vanuit de praktijk 
noodgedwongen gesteld moeten worden. We betreuren  dat door sommige cliënten  van de voedselbank 
op deze wijze met regels wordt omgegaan. We respecteren en ondersteunen  Anco en Dini in de aan de 
orde zijnde situatie volledig. 
Bestuur en vrijwilligers blijven zich inzetten voor de voedselbank en de cliënten.  
 

 

Spijkenisse, 22 augustus 2014. 
 
Beste mensen, 
Wat was het ontroerend en warm dat er zoveel meeleven met ons was in de tijd van ziekte van mijn man, 
Arjen van Groos. Wat was het rijk om elke dag post te mogen ontvangen, ook van mensen die we 
persoonlijk niet kenden. Heel bijzonder. 
Het was rijk om te horen dat er voor ons gebeden werd. U hebt onze hemelse Vader er mee gediend. 
Heel hartelijk bedankt, ook voor uw betrokkenheid na het overlijden van mijn man. 
 
Vriendelijke groet, 
Lies van Groos 
 
 
Goed nieuws. 
 
We zijn blij u te kunnen melden dat Piet Stam na een verblijf van 3 maanden in het zorghotel De vier 
ambachten weer naar huis mag, waar hij verder kan werken aan zijn herstel. We zijn blij voor Piet en zijn 
vrouw dat hij na zo’n lange tijd weer thuis is. 
 
 
 



In memoriam 
 

Op 21 augustus ontvingen wij het bericht dat na een ziekbed is overleden, Teun 
van Hennik. Teun was een medewerker van voedselbank van het eerste uur. Hij 
heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Activiteitencommissie van de 
Voedselbank en was nauw betrokken bij de organisatie van de supermarktacties. 
In een van de laatste gebedsbijeenkomsten vertelde hij over de ontwikkeling van 
deze supermarktacties. Een boeiend verhaal, met humor gebracht. 
We wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte en Gods kracht toe, bij 
het verwerken van hun verlies.  
 

 
 
 
Uitzenddienst 
Vrede voor de Stad 

 
Vrede voor de Stad belegt op woensdag 15 oktober een speciale uitzenddienst voor de zes projecten 
waarin ruim 100 vrijwilligers uit vele kerken  in Spijkenisse actief zijn. Evenals voorgaande jaren worden in 
het nieuwe seizoen alle vrijwilligers weer uitgezonden voor hun werkzaamheden. 
Dit gebeurt weer in een speciale uitzenddienst die zal worden gehouden in de Dorpskerk te Spijkenisse 
en  begint om 20.00 uur. 
De zes projecten van Vrede voor de Stad zijn: 
Stichting  Voedselbank 
Bezoekproject de Hartelborgt 
Stichting Leergeld 
Wmo-projectgroep 
Vluchteling  Kerk en Maatschappij   
Schuld Hulp Maatje. 
 
 
 
 
De muzikale ondersteuning is in handen van Musica Sororum 
Iedereen is van harte welkom  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.  
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van  koffie en thee. 
 
 
Agenda  
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:      25 september – 30 oktober  
       11 december 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  13 november 2014    
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014  
Gebedsbijeenkomsten     20 januari in de Dorsvloer, 23 juni in de   
       ontmoetingskerk (o.v.) 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014  
Supermarktacties     12 en 13 december  2014 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD 
Spijkenisse 
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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 

 
 


