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Geachte lezer 
in de bijlage vindt u nieuwsbrief nr.��. 
 
Zo heb ik de afgelopen jaren (vanaf februari 2008) maar liefst 80 nieuwsbrieven gestuurd met alle 
wetenswaardigheden vanuit de verschillende projecten. Zo vormt de nieuwsbrief een onmisbaar stuk 
informatievoorziening naar de vrijwilligers, de kerken, de sponsors en allen die belang stellen in de 
activiteiten van Vrede voor de Stad. 
Soms liep de mailbox over van kopij en soms moest ik bijna smeken om kopij maar toch is het altijd weer 
gelukt om de nieuwsbrief te maken. (slechts 1 maal in de zomerperiode is het echt niet gelukt) 
In oktober 2015 ga ik, na 9 jaar de Felicitaskerk in de stuurgroep te hebben vertegenwoordigd, de 
stuurgroep verlaten. En is er dus behoefte aan een nieuwe samensteller voor de nieuwsbrief. 
Misschien iets voor U? 
Neem dan a.u.b. contact op via nieuwsbrief@vvds.nl en wacht a.u.b. niet te lang. 
Het zou fijn zijn als ik het werk al voor oktober kan overdragen en mijn opvolger/ster kan inwerken. 
 
Met vriendelijke groet 
Elly Hoorens 
 
 
662 VOLLE KRATTEN!!! 
 
Dat is de opbrengst van de Supermarktactie voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. Deze actie werd op 27- 
en 28 maart ‘15 gehouden. 
In tal van supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland waren de vrijwilligers al vroeg 
aanwezig. In de winkels namen ze lang houdbare producten in ontvangst die door de klanten werden 
afgestaan. De Voedselbank wil alle gevers en geefsters hier hartelijk voor bedanken. 
Met de nu bijeengebrachte 662 kratten kan de Voedselbank weer even voort. Toch blijven dergelijke 
acties nodig. Daarom is de volgende al gepland. Op vrijdag 11- en zaterdag 12 december ’15. De 
Voedselbank hoopt ook dan weer op u te kunnen rekenen. 

In totaal werkten er deze actie zo’n 250 vrijwilligers mee. Het vrijwilligersbestand is de laatste jaren o.a. 
door de vergrijzing aan het slinken. Wilt u één van onze nieuwe vrijwilligers worden mail dat naar: 
supermarktactie@outlook.com. Bellen mag natuurlijk ook. Dat kan naar Marjo (664081) of naar Bouwen 
(662161 na. 19.00uur) 

 
Jaarverslagen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken. 
 
De jaarverslagen van stichting Vrede voor de Stad en stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 
voor 2014 zijn gereed. Wie ze wil lezen kan ze vinden op de website www.vredevoordestad.nl 
U vindt in de jaarverslagen informatie over de projecten en natuurlijk ook een financieel overzicht. 
De jaarverslagen worden besproken tijdens het IDB op donderdag 16 april 2015 . 
 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 
Cheques van kringloopwinkel het goede doel. 
 
We zijn heel blij en dankbaar dat we u kunnen melden dat wij enkele weken geleden namens 
kringloopwinkel het Goede doel, twee cheques mochten ontvangen. Een cheque ter waarde van maar 
liefst 2.000 euro voor de Voedselbank en een cheque ter waarde van 1.000 euro voor stichting Leergeld. 
Beste mensen van kringloopwinkel het Goede doel hartelijk dank voor uw gulle gift. Mede dankzij uw 
donaties kunnen we het werk in deze projecten blijven voortzetten. 
 
 
In de kringloopwinkel zetten diverse vrijwilligers zich al jaar en dag belangeloos in om artikelen te verkopen 
die door de bewoners van Spijkenisse en omstreken aan de winkel zijn gegeven. Een groot deel van de 
opbrengst wordt op voorstel van iedere vrijwilliger geschonken aan regionale, landelijke en buiten 
Nederland opererende goede doelen. Zo mochten de voedselbank en stichting Leergeld al diverse malen 
een gift ontvangen.  
Kringloopwinkel het Goede doel vindt u aan de Lisstraat in Spijkenisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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     11 en 12 december 2015 
 

Colofon 

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


