
 

Nieuwsbrief nr. 81 mei 2015 
 
10 jaar Vrede voor de Stad 
 
Hoe het ook al weer begon���? 
in het voorjaar van 2003 is uit een contact tussen drie voorgangers en mensen van het Interkerkelijk 
Stadsgebed een idee gegroeid om een dag van gebed te organiseren voor de stad Spijkenisse. Er was 
een gezamenlijk verlangen om iets voor de stad en haar inwoners te betekenen. In mei ging een brief uit 
van de stuurgroep naar alle kerken om hier aan mee te werken. 
In september ging de werkgroep Dag van Gebed van start die bestond uit een groep christenen uit zo'n 
tien verschillende kerken en gemeenten.  Met elkaar organiseerden zij de Dag van Gebed op 15 mei 
2004. 
  
 

Deze dag verliep zo succesvol dat de organiserende werkgroep besloot om verder te gaan. Samen bidden 
voor dingen die zich in de stad afspelen is belangrijk maar daarnaast groeide het verlangen om dienstbaar 
te zijn. Niet alleen bidden maar ook doen. 
Dit leidde er toe dat de naam van de werkgroep gewijzigd werd in Vrede voor de Stad. 
Vrede voor de Stad wil daadwerkelijk iets betekenen voor Spijkenisse door een bijdrage te leveren aan het 
welzijn van de stad. Ze wil dat doen door mee te helpen aan bestaande projecten. 
De projecten die in 2005 van start gingen waren: 
De Hartelborgt, De Voedselbank, Stichting Leergeld en een project van het Leger des Heils. 
In 2006 is het project van het Leger des Heils vervangen door: 
Ons Pardon, in 2008 verder als Vluchteling, Kerk en Maatschappij 
Vanaf het najaar 2007 is Vrede voor de Stad vertegenwoordigd in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Deze vertegenwoordiger wordt gesteund door de WMO-kerngroep, een werkvorm vanuit 
de projectgroep-WMO waarin vertegenwoordigers van alle kerken en gemeenten zitting hebben. 
Als zesde project begon in 2012 SchuldHulpMaatje, waarin mensen geholpen worden hun administratie 
en financiële huishouding weer op orde te brengen. Dit project is per 1 januari 2015 ondergebracht bij 
BudgetMaatjes, een project van Samen010. De werkzaamheden zijn ongewijzigd gebleven. 
Binnen de projecten zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. 
Nu,10 jaar na de oprichting, kunnen we trots terug kijken. Door de voedselbank zijn tienduizenden 
pakketten verstrekt, heel veel kinderen hebben dankzij Stichting Leergeld kunnen deelnemen aan sport en 
spel, de WMO-raad heeft veel gevraagde en ongevraagde goede adviezen gegeven, veel gedetineerden 
in de Hartelborgt hebben ervaren dat er aan hen gedacht wordt en bezoek ontvangen, vluchtelingen 
werden bijgestaan en mensen met financiële problemen werden met raad en daad geholpen. 
We zijn dankbaar dat wij nog steeds genoeg vrijwilligers (velen zelfs vanaf het begin) hebben om al dit 
werk te verrichten. Ook zijn we dankbaar dat wij genoeg financiële middelen hebben om al deze projecten 
doorgang te kunnen laten hebben. Deze dankbaarheid zullen wij uitspreken in de gebedsbijeenkomst op 
22 juni in de Ontmoetingskerk. Een uitnodiging hiervoor vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 
Hoe het verder ging�..? 
Deze vraag kunnen we nog niet beantwoorden. Voorlopig gaan we gesteund door Gods kracht en 
inspiratie op de ingeslagen weg door. 

Uitnodiging dankdienst Vrede voor de Stad 22 juni 
 
Op 22 juni zal er voor de projecten van Vrede voor de stad een dankdienst worden gehouden. 
Het wordt een zeer bijzondere dienst , daar er op gepaste wijze aandacht gegeven zal worden aan het 10 
jarige bestaan van stichting Vrede voor de Stad. 
Maar het wordt een bijzondere dienst omdat wij de Heer willen danken voor al wat wij voor de projecten 
hebben mogen ontvangen en voor alles wat wij in zijn naam voor de projecten hebben mogen doen. 
De dankdienst zal worden gehouden in de Ontmoetingskerk te Spijkenisse. Het programma  en 
aanvullende informatie voor deze bijzondere dankdienst, zal in de volgende nieuwsbrief worden bekend 
gemaakt. 
U komt toch zeker ook op 22 juni in de Ontmoetingskerk,  om samen met de vrijwilligers in grote getalen 
onze Vader te eren en te danken. 
Werkgroep Gebedsbijeenkomsten stichting Vrede voor de Stad. 
Anny van Oost, Hilly Boshoven, Chris van Oostrum 



 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
 
Op 16 april jongstleden is het Interkerkelijk diaconaal beraad gehouden. We waren blij met de grote 
opkomst, met name vanuit de kerken en diaconieën uit de voormalige gemeente Bernisse. 
Het is fijn dat zij hebben uitgesproken graag te willen deelnemen aan het IDB van Vrede voor de Stad. We 
hopen dat deze kerken en diaconieën in de toekomst ook zullen gaan deelnemen aan de projecten van 
Vrede voor de Stad. 
Tijdens het IDB zijn de jaarverslagen van Vrede voor de Stad en de Voedselbank besproken, is er 
nagedacht over een eventueel op te richten noodfonds en heeft mevr. Thomassen, tijdelijk coördinator van 
het project BudgetMaatjes, ons verteld over haar werkzaamheden binnen het project en over de 
ervaringen van de maatjes. 
Het was een interessante leerzame avond. 
In het najaar van 2015 zal er weer een IDB georganiseerd worden. 
 
 
Geachte lezer 
in de bijlage vindt u nieuwsbrief nr.��. 
 
Zo heb ik de afgelopen jaren (vanaf februari 2008) maar liefst 81 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 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                19 maart – 23 april – 28 mei – 9 juli  
Interkerkelijk diaconaal beraad    najaar 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 juni  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 


