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Stichting Vrede voor de Stad 
wenst u allen gezegende kerstdagen 

en alle goeds voor 2015 
 

 
SUPERMARKTACTIE GROOT SUCCES! 
 
Ze konden hun ogen niet geloven bij de Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse. De 
supermarktactie die op 12- en 13 december ’14 is gehouden heeft 1.051 kratten opgebracht. Na een 
moeizame voorbereiding bleek toch alles nog goed te komen. Een voorbereiding waarin het er lang naar 
uitzag dat niet alle supers konden worden bemenst. Uiteindelijk kon door gebrek aan vrijwilligers slecht 
één supermarkt niet meedoen. 
Langs deze weg wil de Activiteitencommissie alle gevers en geefsters hartelijk bedanken. Zonder uw 
giften had deze actie nooit zo’n mooie opbrengst gekregen. Ook dank aan alle vrijwilligers. 
Met deze opbrengst is de noodvoorraad van de Voedselbank weer enigszins aangevuld. Dat is hard 
nodig, want wekelijks worden er meer dan 700 pakketten klaargemaakt. 
Ook in 2015 zullen er weer supermarktacties nodig zijn. Op dit moment zijn de data nog niet bekend. De 
Activiteitencommissie hoopt dan over voldoende vrijwilligers te beschikken zodat alle winkels weer 
kunnen worden bemenst. Belangstelling om mee te doen? U kunt zich nu al opgeven als vrijwilliger via 
supermarktactie@gmail.com. Telefonisch kan ook via 0181 664081 of 0181 662161. 
 
Nog meer hulp voor de voedselbank 
 
We zijn blij en dankbaar dat de Voedselbank afgelopen week 800 levensmiddelenpakketten mocht 
ontvangen van de Jumbo supermarkten en 800 pakketten van Unilever. Fijn dat beide bedrijven de 
voedselbank op deze wijze steunen! 
 
 
Uitnodiging gebedsbijeenkomst 20 januari 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst van 
Vrede voor de Stad, met als thema “Dorst”. 
De bijeenkomst zal worden gehouden op 20 januari in  “de Dorsvloer”  aan de Zomerakker 415  in 
Spijkenisse en begint om 20.00 uur. 
Het gebed staat in deze samenkomst centraal, waar voor de 6 projecten van Vrede voor de Stad 
voorbede uitgesproken wordt. 
U bent van harte uitgenodigd 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. 
Er wordt een meditatie gehouden door ds. Egbert Bos . 
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee. 
Wij hopen u op dinsdag 14 januari te mogen ontmoeten. 
 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
Anny van Oost 
Hilly Boshoven 
Chris van Oostrum 
 



 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
 
Op donderdag 13 november heeft het halfjaarlijkse IDB plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst, waar 
ook een groot aantal kerken uit de gemeente Bernisse vertegenwoordigd was, heeft Wethouder Van der 
Schaaf een presentatie gehouden over de veranderingen in de zorg. 
Deze presentatie en het verslag van de avond kunt u vinden op de website www.vredevoordestad.nl 
 
 
Van een vrijwilliger 

Gemeenten besteden geld voor armoede en schulden doelgericht. 
Het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel 
waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het extra geld vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en 
preventie. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 
403 Nederlandse gemeenten, in opdracht van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met deze conclusie en het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren 
komt. Het bevestigt dat gemeenten serieus bezig zijn mensen die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen.” 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid, 19 miljoen euro in 2013, 70 
miljoen euro in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks 90 miljoen euro, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De 
extra middelen van 2013 hebben bij bijna tweederde van de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is 
versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld 
particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan. 
Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan van armoede en schulden en de 
problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze 
maatschappelijke partners 4 miljoen euro beschikbaar. 
Staatssecretaris Klijnsma heeft bij diverse werkbezoeken goede voorbeelden van armoede- en schuldenbeleid 
gezien, bijvoorbeeld de aanpak van preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 
20 november woonde de staatssecretaris in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres 
‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij. 

Voor gemeenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante lessen uit verschillende projecten 
en de daarbij ingezette instrumenten. 

 Ingezonden door Ruud Coole, pinkstergemeente de Schuilplaats 

HG-certificaat voor Voedselbank Spijkenisse 
 
Voedselbank Spijkenisse is in november 2014 geïnspecteerd door Houwers Groep uit Geldermalsen. Na 
deze succesvolle inspectie mag Voedselbank Spijkenisse nu over het HG-certificaat gaan beschikken, 
een gedegen bewijs van de correcte manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. 
Onze voedselbank behaalde een uitstekende score van 93 punten. We mogen allemaal trots zijn op de 
vrijwilligers die deze prachtige prestatie hebben geleverd. De inspectie heeft aangetoond dat wij voldoen 
aan de groene kleur (vanaf 80 punten). En dat moet ook. Wij willen de cliënten uitsluitend het beste 
bieden en dan zijn optimale hygiëne en goede producten uiteraard de belangrijkste vereisten. Daar werkt 
het hele team vrijwilligers dagelijks hard aan. 
Het verkrijgen van  het HG-certificaat is niet alleen een beloning voor alle inspanningen, maar ook een 
aanmoediging om de visie en werkwijze voort te zetten en waar mogelijk nog te verbeteren. 
 

Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                 11 december 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  voorjaar 2015 
Gebedsbijeenkomsten     20 januari in de Dorsvloer, 22 juni in de 
 Ontmoetingskerk 
Supermarktacties 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 januari 2015 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 

De stichtingen Vrede voor de Stad, Voedselbank Spijkenisse en omstreken en Leergeld Voorne Putten 
hebben 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 


