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In liefdevolle herinnering 
 

In juni ontvingen wij bericht van het overlijden van Jan Schaap. Tot 
voor enige tijd was Jan samen met zijn vrouw Henny een trouwe 
medewerker van de Voedselbank. 
Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte en Gods 
steun bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
 
 

 
Stichting Leergeld in het nieuws 

 
Leergeld heeft, tijdens het doorrijden van de Tour de France een cheque mogen 
ontvangen van de OFS. 
De OFS leden zouden die middag spinnen voor ons en hiermee geld 
opgehaald! 
Deze cheque is omgezet in 7 nieuwe fietsen voor kinderen die een fiets nodig 
hebben zodat zij naar school of hun activiteit kunnen gaan. 
De eerste twee fietsen zijn inmiddels uitgegeven en dit heeft enorm blije 
reacties opgeleverd. 
Eén van de fietsen ging naar 
iemand die alles lopend moest 
doen, naar school, naar zwemles 
en nog allerlei andere dingen die 
regelmatig terugkomen. 
De fietsen werden in de winkel 
opgehaald en ouders en kinderen 
waren meer dan gelukkig met de 

nieuwe fiets, zo fantastisch om te zien! 
 
 
Onlangs  opende het nieuwe Kruidvatfiliaal aan de Rozemarijndonk haar deuren. Als openingsactie kon 
iedereen via de site van de winkelketen een goed doel nomineren waarvoor voorafgaande aan de 
feestelijke opening één minuut gratis gewinkeld mocht worden. 

Danielle Bonninga nomineerde de stichting Leergeld en mocht 
voor dit goede doel een minuut lang haar winkelmandje vullen 
met zoveel mogelijk Kruidvat spullen. In aanwezigheid van Wil 
Braun, voorzitter van stichting Leergeld Voorne-Putten, shopte 
Danielle voor € 380,- aan cadeaus bij elkaar. 

 
 

 
 
Nieuwe coördinatoren voor BudgetMaatjes 
 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de zoektocht naar een vrijwillige coördinator nog in volle 
gang was. Inmiddels kan ik melden dat zich twee kandidaten hebben gemeld om samen het 
coördinatorschap op zich te nemen. Hoe de invulling van de functie gaat worden, daar worden nog 
gesprekken over gevoerd. Ik hoop in de volgende nieuwsbrief de coördinatoren te kunnen voorstellen. 
 
Elske Thomassen, samen010 
 
 



 
Opvolging Redactie. 
 
Helaas heeft er zich tot op heden nog niemand gemeld om het maken en versturen van de nieuwsbrief 
in de nabije toekomst op zich te nemen. 
Dit betekent concreet dat als er geen opvolging komt, dat de nieuwsbrief van oktober de laatste zal zijn. 
Maar dat zou toch zonde zijn? 
Voor vragen en meer informatie óf om u aan te melden mail naar; nieuwsbrief@vvds.nl 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:                 3 sept., 8 okt., 12 nov en 3 dec.  
Interkerkelijk diaconaal beraad    19 november  2015 
Gebedsbijeenkomsten     14 okt uitzendbijeenkomst dorpskerk Spijkenisse 
Supermarktacties     11 en 12 december 2015 
 

Colofon 

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


