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Maak de stellingen vol: 
 
Stelt u zich eens voor: "Je loopt even binnen bij de Voedselbank Spijkenisse en ziet dan veel lege 
stellingen. De noodvoorraad, belangrijk om in tijd van schaarste toch nog een acceptabel pakket te 
kunnen samenstellen, is bijna op. Hoe moet het nu verder"? 
Om de grootste nood te lenigen zal er op vrijdag 12- en zaterdag 13 december '14 weer een 
supermarktactie worden gehouden. In de meeste supermarkten in Brielle, Heenvliet, Oostvoorne, 
Rockanje, Spijkenisse en Zuidland zullen er op die dagen vrijwilligers aanwezig zijn. Bij de ingang 
overhandigen zij u een flyer met daarop een aantal lang houdbare artikelen die de Voedselbank goed kan 
gebruiken. Het gaat daarbij o.a. om koffie, thee, rijs, macaroni, soep, olie, meel, suiker, pindakaas, jam, 
enz. U kunt dan tijdens uw bezoek aan de winkel één (of meerdere) producten kopen en bij de uitgang 
aan de andere vrijwilliger overhandigen. 
Na deze actie hoopt de Voedselbank dat de noodvoorraad weer dusdanig is aangevuld dat zij de 
komende maanden weer vooruit kunnen. 
Helpt u daarom mee de stellingen weer vol te krijgen? Alvast hartelijk dank daarvoor. 
 
Inlichtingen bij supermarktactie@gmail.com of 0181 662161 (na 19.00uur). 
 
 
Liturgisch bloemstuk uitzendbijeenkomst “ik kies bewust” 

 
 
Door een frame achter de bloemen te plaatsen is het alsof de V een aangekruist 
(computer)vinkje wordt met de idee hierachter:  Ja ik kies bewust om het verschil te 
maken<. 
 
Verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid 
Verschil tussen duurzaamheid en uitputting 
Verschil tussen helpen en aan het lot overlaten 
 
De positieve dingen staan in de V en de negatieve tegenstellingen hangen onder 
het bloemstuk. 
 
 
 

 
 
Uitleg nieuwe logo SchuldHulpMaatje 
 
 
De naam Budgetmaatjes  is een samenvoeging van budget en 
maatjes. Deze twee woorden komen terug in het logo, zowel  in 
tekst als in beeld. Het beeld omvat twee  personen in grafische 
weergaven. 
De hulpverlener vanuit het project Budgetmaatjes  kan gezien 
worden als de linker persoon met een zorgzame arm. De rechter 
persoon, de ontvanger van de hulp, staat los maar past ook goed onder de arm. Het beeldt  de afstand uit 
die soms klein is (bij veel hulp) of een grotere afstand wanneer de hulp minder tot geen kan zijn. 
De arm kan ook een schouderklopje uitdelen. De schouder kan er zijn om eens op uit te huilen. Maar 
uiteindelijk geeft de arm het duwtje in de rug wanneer de hulp gestopt kan worden. Het doel is bereikt. 
Over het project SchuldHulpMaatje kunnen we u melden dat coördinator Pieter van Wijk afscheid heeft 
genomen en met ingang van 1 november tijdelijk wordt opgevolgd door mevr. Elske Thomassen-Ende 
van Samen 010 uit Rotterdam. Dit is de organisatie waarbij ons project vanaf 1 januari 2015 is 
aangesloten. We heten Elske van harte welkom in ons midden en wensen haar samen met de maatjes 
een goede tijd. Tegelijk hopen we wel op een nieuwe, eigen coördinator. 
 
 



 
Bezoek Arie Slob 
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen bracht Arie 
Slob van de Christen Unie een bezoek aan de toekomstige gemeente 
Nissewaard en aan de Voedselbank. 
 
 
 
 
 

Nieuwe bus voedselbank. 
 
Het Oranje Fonds heeft de Voedselbank Spijkenisse eo 10.000 
euro geschonken. Met die bijdrage en een bedrag van Vereniging 
Voedselbanken Nederland is er een bus met koel- en 
vriesmogelijkheden gekocht. 
De vervanging komt op het juiste moment: Nu kan de 
voedselbank voldoen aan de hygiëne-, opslag-, koel- en 
vrieseisen, waaraan de VB wil voldoen om het “groencertificaat” 
te verkrijgen. Dit certificaat geeft aan dat onze producten op een 
verantwoorde wijze worden vervoerd en opgeslagen. 
 
Van een vrijwilliger 
 
Bidden voor vrede voor de stad 
 
Samen bidden voor vrede voor de stad, midden in een wereld vol pijn 
Samen bidden voor de mensen in nood die ook zo dichtbij aanwezig zijn. 
Samen bidden voor mensen op de vlucht, voor kinderen zonder eigenwaarde 
Samen bidden voor mensen in schuld, , gevangen in onze stad; een speldeknop op aarde. 
 
Samen danken voor een Almachtig God, die erbij is in al deze nood en pijn! 
Samen danken voor alle projecten die er binnen Spijkenisse mogen zijn! 
Samen danken voor de vele mogelijkheden en middelen door Hem gegeven, 
Samen danken omdat we als cliënt en vrijwilliger door Zijn Hand mogen leven! 
 
Samen delen we onze zorgen, om alle vacatures en alles wat dringend ontbreekt, 
Samen delen we de pijn, als een aanval op de voedselbank zo heel erg steekt, 
Samen delen in dit lijden dat zoveel boosheid en frustratie doet ontbranden, 
Samen delen het ontluisterend besef dat ook de zonde kleeft aan ons hart en handen! 
 
Samen buigen en luisteren naar een God die zoveel Liefde voor zulke mensen heeft 
Samen buigen en belijden dat alleen Jezus de Middelaar en Borg, Nieuw Leven geeft! 
Samen buigen en ootmoedig bidden; juist voor hen, die ons iets hebben aangedaan, 
Samen buigen en vergeven omdat we iets van Zijn grote Zondaarsliefde hebben verstaan! 
 
Samen zingen en getuigen van een Heiland die Zelf werkt aan vrede voor de stad 
Samen één en met elkaar verbonden door de Heilige Geest, als een enorme schat! 
Samen vertrouwen en met heel ons wankel geloof, moedig op weg gaan; achter Hem! 
Samen uitzien naar de volle vrede die straks zeker komen gaat, in ‘t Nieuw Jeruzalem! 
 
Spijkenisse, 22 september 2014, Hilly Boshoven 

 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                 11 december 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  13 november 2014 
Gebedsbijeenkomsten     20 januari in de Dorsvloer, 22 juni in de 
 Ontmoetingskerk 
Supermarktacties     12 en 13 december 

Colofon 

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

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


