
 

Nieuwsbrief nr. 78 februari 2015 
 
 
Uitreiking certificaat voedselbank. 
 

Op maandag 26 januari werd door Dhr. Sala, 
bestuurslid van Voedselbanken Nederland het 
HG-certificaat uitgereikt aan tweede voorzitter 
Ds. Arie van Ek en voedselbankcoördinator 
Anco Bonninga. 
 Het HG-certificaat is een gedegen bewijs van 
de correcte manier van werken op het gebied 
van voedselveiligheid en hygiëne. 
 
Jaap Sala stond bij de uitreiking uitvoerig stil bij de 
enorme waarde van onze vele toegewijde vrijwilligers, 
die elke week weer opnieuw klaarstaan voor hun medemens, 
om hen te ondersteunen en te voorzien van de eerste 
levensbehoeften. 

 
 
 
Supermarktactie Voedselbank 
 
HELPT U MEE? 
 
Op vrijdag 27- en zaterdag 28 maart organiseert de Activiteitencommissie van de Voedselbank 
Spijkenisse weer een supermarktactie. Deze actie is bedoeld om de noodvoorraad van de Voedselbank 
weer aan te vullen. Deze noodvoorraad wordt gebruikt om in tijde van 
schaarste toch nog een redelijk pakket te kunnen samenstellen. 
 
De Activiteitencommissie is voor deze actie, die gehouden wordt in supers 
te Brielle, Heenvliet, Rockanje, Spijkenisse en Zuidland dringend op zoek 
naar vrijwilligers. Ze zoeken mensen die hen willen helpen door 2,5uur in 
een super te staan om bij de ingang flyers uit te delen en bij de uitgang de 
gedoneerde goederen weer in ontvangst te nemen. 
 
Wilt u voor de eerste keer meehelpen, stuur dan s.v.p. een mailtje aan 
supermarktactie@outlook.com. Zij zullen dan contact met u opnemen. Bellen mag natuurlijk ook. Dat kan 
naar Marjo Jansen (0181 664081) of Bouwen Mooldijk (0181 662161 - na 19.00uur). Heeft u eerder 
meegedaan dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van hen. 
 
 
 
Studievereniging Emile uit Leiden op bezoek in de Hartelborgt. 
 
Studievereniging Emile, van de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen in Leiden is op 12 februari jongstleden op 
studiebezoek geweest in de jeugdgevangenis de Hartelborgt. Na de 
zeer interessante rondleiding was er een lezing door  Hans van ’t 
Nedereind die vertelde over de ervaringen van de bezoekgroep van 
Vrede voor de Stad aan de Hartelborgt. Elly Hoorens vertelde kort 
over het werk van Vrede voor de Stad en haar projecten. 
Een verslag van deze dag door een van de studenten leest u in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Van de vrijwilligers 
 
Zoals u ziet is er nog volop ruimte in deze nieuwsbrief voor kopij. 
Wanneer u als vrijwilliger iets met ons wilt delen; uw ervaringen in een project, een mooie tekst enz. 
aarzel niet en stuur het naar nieuwsbrief@vvds.nl 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                15 januari – 19 februari – 19 maart – 23 april – 
 28 mei – 9 juli 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  16 april 2015 
Gebedsbijeenkomsten     22 juni in de Ontmoetingskerk 
Supermarktacties     27 en 28 maart 2015 

Colofon 

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


