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Studievereniging Emile uit Leiden op bezoek in de Hartelborgt. 
 
Op donderdag 12 februari jongstleden bracht een groep van 30 studenten 
van Studievereniging Emile der Pedagogische Wetenschappen uit Leiden 
een bezoek aan de justitiële jeugd inrichting de Hartelborgt in Spijkenisse. 
Hier kregen zij uitleg over de behandelmethode van de jongeren, mochten 
ze een kijkje nemen in een cel en werden rondgeleid door de school van de 
jongeren. Ook kregen zij de leefruimte en luchtplaats van de jongeren te 
zien. Na het zeer indrukwekkende bezoek aan de Hartelborgt ging de groep 
naar een restaurant in de buurt. 

 

Daar kregen zij een korte lezing over Vrede voor de Stad. Langer werd er 
gesproken met de coördinator van de bezoekgroep Hartelborgt van Vrede 
voor de Stad. Hans van ‘t Nedereind vertelde de studenten over het doel 
van de bezoekgroep, de bezoekavonden, hulp bij schoolexamens etc. Ook 
vertelde hij een aantal anekdotes over de bezoekavonden. Al met al een 
interessante, indrukwekkende en leerzame dag. 

 

 
 

 
 
 
Projectgroep Kerk, Vluchteling en Samenleving 
 
Tijdens de vorige gebedsdienst hebben we als Vrede voor de Stad gebeden 
voor de 14-jarige dochter van een Afghaanse asielzoeker die valselijk werd beschuldigd 
van ernstige dreigtweets aan het adres van Geert Wilders terwijl zij van niets wist. 
Zij moest onlangs voor deze dagvaarding voor de Kinderrechter in Rotterdam verschijnen. 
Gelukkig kunnen wij als Projectgroep steeds een beroep doen op een goede advocaat. 
Deze was zelfs bereid vanuit Dronten naar Spijkenisse te komen voor een zorgvuldig voorgesprek 
met het meisje en haar ouders in de Michaëlkerk. 
Ook bij de zitting van de Kinderrechter was hij weer aanwezig; helaas mocht de vader niet mee naar 
binnen omdat hij zich als illegaal niet kon legitimeren, “hij bestaat dus niet voor de wet” aldus de advocaat. 
Ook wij mochten niet aanwezig zijn bij de besloten zitting omdat het meisje nog minderjarig is. 
Gelukkig duurde het niet lang; de rechter zag geen overtuigend wettig bewijs en nam al snel aan 
dat het meisje slachtoffers was geworden van een of andere hacker. 
De rechter bleek een vriendelijke begripvolle vrouw die Osnah ‘vaderlijk’ toesprak 
over haar schoolresultaten en verdere toekomst. Op school had ze gemeld: “ziekenhuis” ...... 
Opgelucht kwamen moeder en dochter na een half uurtje buiten 
en konden we elkaar feliciteren met de uitspraak: Vrijspraak! En dus ook geen strafblad. 
Onze gebeden zijn dus verhoord, dank zij de rechtvaardige rechter, de uitstekende advocaat 
en dank zij de Eeuwige! 
De advocaat komt binnenkort nogmaals naar de Michaëlkerk om te overleggen over de 
status van de illegale vader, die al 16 jaar tevergeefs vecht voor een verblijfsvergunning. 
Zijn vrouw en 6 kinderen hebben die al wel.............Europees Verdrag voor de rechten van de mens? 
We houden u op de hoogte. 
Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
 
P.S. Wij zoeken – ook vanwege onze leeftijden – opvolgers voor dit mooie werk........... 
 
 (wilt u meer weten over de werkzaamheden? Geef dan even uw naam en mailadres door via 
nieuwsbrief@vvds.nl) 
 
 
 
 



 
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 
 
Zo ontvingen wij van Ruud Coolen van de Pinkstergemeente de Schuilplaats: 
" Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het Evangelie 
van Christus .... ( 2. Cor. 8:13)"  
 
 
 
Voedselbank ontvangt cheque van Rotary Club 
 

Op 14 februari organiseerde de Rotary Club Spijkenisse zijn zesde Tapas 
Pensados, een jaarlijks terugkerende quiz waarbij onder het genot van 
lekkere tapas hapjes de kennis van middelbare schoolvakken wordt 
getoetst. De opbrengst is steeds bestemd voor een goed doel. Dit 
keer was dat voor het tweede opvolgende jaar de Voedselbank 
Spijkenisse. Onlangs werd de cheque voor € 2.955,- overhandigd aan de 
Voedselbank. 

 
 
Nog een gift voor de Voedselbank 
 
Vorige week hebben we voor de Voedselbank het prachtige bedrag van 600 euro mogen ontvangen. 
Deze gift werd gedaan door een vereniging die gestopt is met haar activiteiten. 
Onze hartelijke dank! 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                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 april 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 


