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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 20 januari te mogen ontmoeten. 
 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
Anny van Oost 
Hilly Boshoven 
Chris van Oostrum 
 
 
In liefdevolle herinnering. 

 
Begin januari ontvingen wij het overlijdensbericht van Mevrouw Natasia 
Doegani. 
Zij was vanaf de start een zeer toegewijd SchuldHulpMaatje. 
We zullen haar inbreng missen. 
Wij wensen haar familie en vrienden Gods kracht toe bij het verwerken 
van hun grote verlies. 
 
 

Nochtans, mijn ziekte heeft Hij op zich genomen en mijn smarten gedragen;  Ik echter hield hem voor een geplaagde,  een door God 
geslagene en verdrukte.  Maar om mijn overtredingen werd Hij doorboord om mijn ongerechtigheden  verbrijzeld;  de straf die mij de 
vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is mij genezing geworden. Jesaja 53: 4-5 
 
 
Uitreiking certificaat voedselbank. 
 
In de vorige nieuwsbrief kan u lezen over de inspectie van de Voedselbank Spijkenisse in november 2014 
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. 
De voedselbank behaalde een uitstekende score van 93 
punten. 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. 
Het certificaat wordt uitgereikt door Dhr. Sala bestuurslid van Voedselbanken Nederland op maandag 26 
januari aanstaande om half 4 in de loods van de Voedselbank Spijkenisse. 
Belangstellende zijn van harte welkom. 
 
Foto: de nieuwe vrachtwagen en bestelbus met koel- en vriesmogelijkheden. 
 
 
 



 
 
 
 
Stichting Leergeld in de media. (algemeen Dagblad, 7 januari) 
 
Een groeiend aantal ouders kan de onderwijskosten voor hun kinderen niet meer opbrengen. Dat blijkt uit 
cijfers van de Stichting Leergeld, waar ouders met een krappe beurs kunnen aankloppen als ze 
bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. 
Vorig jaar steeg het aantal aanvragen bij de stichting met 30 procent ten opzicht van 2013. Het 
schoolreisje en de muziekles dreigen erbij in te schieten als ouders de kosten voor de vrijwillige 
schoolbijdrage niet meer kunnen opbrengen. 
Volgens directeur Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld worden ouders vaak onder druk gezet. 
om te betalen. 

“12 procent van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Dat 
zijn 2 à 3 kinderen per klas.” 
Stichting Leergeld probeert ouders die op bijstandsniveau leven, 
bij te staan. Zij betalen bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk de 
kosten en gaan in overleg met de scholen. 
Gaby van den Biggelaar: “toegeven dat je iets niet kan betalen, 
daar rust een enorm taboe op. Scholen zeggen ook: dat komt bij 
mij niet voor.” 
In 2013 klopten 59.033 ouders bij stichting Leergeld aan. Vorige 
jaar waren dat al 76.468 ouders. 
Leergeld werkt met 78 lokale stichtingen en helpt kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar. 
 
Voor meer informatie kijk op www.leergeld.nl 
 
 

 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                15 januari – 19 februari – 19 maart – 23 april – 
 28 mei – 9 juli 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  voorjaar 2015 
Gebedsbijeenkomsten     20 januari in de Dorsvloer, 22 juni in de 
 Ontmoetingskerk 
Supermarktacties     voorjaar 2015 

Colofon 

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


