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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 
 
 
 
10 jaar Vrede voor de Stad 
 
Alle vrijwilligers en belangstellenden van stichting Vrede van de Stad worden van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de dankdienst op 22 juni. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten en wellicht herinneringen op te halen aan 10 jaar Vrede 
voor de Stad onder genot van een kopje koffie/thee met een lekkere traktatie. 
Een ieder is van harte welkom! 
 
 
Vakantie 
 
In juli zal er vanwege de vakantieperiode geen nieuwsbrief verschijnen. De eerstvolgende editie komt uit 
op 15 augustus. 
 
 
BudgetMaatjes 
 
Het gaat heel goed met het project BudgetMaatjes. We zijn inmiddels met een groep van 14 maatjes. 
Helaas gaan we afscheid nemen van Marc-Paul van Eijl die vanaf het begin betrokken was bij het 
project. Naast zijn fulltime baan heeft Marc-Paul de tijd genomen om diverse hulpvragers op weg te 
helpen en heeft hij de coördinator ondersteund daar waar nodig. Daarvoor willen we hem hartelijk 
bedanken! Gelukkig zijn er inmiddels ook een aantal nieuwe maatjes te weten: Engelien Versteeg, 
Tjeerd de Groot, Wilma Lodders, Wil Vollering, Bouwen Mooldijk en Hans Peter de Bree. Welkom! 
Wilma, Wil en Hans Peter hebben de driedaagse training inmiddels afgerond en Engelien, Tjeerd en 
Bouwen gaan deze in september afronden. Fijn dat zoveel mensen zich in willen zetten voor mensen die 
het financieel allemaal niet goed afgaat. 
Verder zijn we dit jaar begonnen met intervisiebijeenkomsten. Eens in de zes á zeven weken komen we 
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te voorzien van tips en trucs. Omdat je als 
BudgetMaatjes behoorlijk zelfstandig werkt, is het fijn om collega’s te zien en te spreken en te horen 
waar zij tegen aan lopen. Dit wordt door de vrijwilligers ook zo ervaren. We hebben voor de zomer vier 
bijeenkomsten en na de zomer staan er nog drie op de agenda. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inmiddels zijn er ook vier BudgetMaatjes die zich op vrijdagochtend inzetten bij de workshops voor het 
aanmelden bij schuldbemiddeling. Daar helpen ze onder leiding van de gemeente mensen bij het op 
orde brengen van de aanvraag voor schuldbemiddeling en staan ze mensen bij met raad en daad. Zo 
wordt er nog meer bekendheid gegeven aan de project BudgetMaatjes. 
De zoektocht naar een nieuwe vrijwillige coördinator is helaas nog niet geslaagd. We hopen snel een 
nieuwe coördinator te vinden. Samen 010 zal op de achtergrond aanwezig blijven om de coördinator van 
bijstand te kunnen voorzien, daar waar nodig. 
Als u geïnteresseerd bent om budgetmaatje te worden of u kent iemand die wel wat hulp kan gebruiken, 
schroom niet om contact op te nemen met de coördinator Elske Thomassen via budgetmaatjes@vvds.nl 
of 06-14 62 80 71. 
 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                 9 juli 
Interkerkelijk diaconaal beraad    najaar 2015 
Gebedsbijeenkomsten     14 okt uitzendbijeenkomst (onder voorbehoud) 
Supermarktacties     11 en 12 december 2015 
 

Colofon 

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


