
 

Nieuwsbrief nr. 86 – mei ‘16 
 
STUURGROEP: Bericht van de stuurgroep 

 
Nieuwsbrief nr. 85 verscheen in oktober jl. en dat was de laatste van de hand van Elly Hoorens. In die 
maand heeft ze namelijk officieel afscheid genomen van de stuurgroep van Vrede voor de Stad en het 
bestuur van de Voedselbank. Dat betekent dat Elly 85 afleveringen van de Nieuwsbrief heeft verzorgd: 
alle nieuwsbrieven die namens Vrede voor de Stad zijn gepubliceerd. Soms kwam de kopij van zelf, 
maar vaker heeft ze mensen aangespoord en nog eens… om berichten aan te leveren. Door de jaren 
heen is er zo heel wat informatie naar vrijwilligers en meelevende belangstellenden gegaan over het 
reilen en zeilen van de projecten. Daarom ook op deze plaats, na een klein half jaar, nogmaals onze 
hartelijke dank aan Elly  voor alle tijd en energie die ze in de Nieuwsbrief heeft gestoken.  
 
En niet alleen daarin: in het geheel van de stuurgroep heeft ze veel betekend voor het werk van Vrede 
voor de Stad. Het is daarom ook heel fijn dat er namens de Felicitaskerk een nieuwe afgevaardigde kan 
worden voorgesteld: mevrouw Anne Marie Koopman is als nieuw stuurgroeplid de gelederen komen 
versterken. 
 
Maar er zijn in de afgelopen tijd meer wijzigingen geweest. In de stuurgroep zijn we erg blij met de 
toetreding van Wim de Vroed uit Zuidland, voor de IDB’ers geen onbekende. We zijn blij met zijn kennis 
en inbreng, maar we vinden zijn bestuurslidmaatschap ook waardevol omdat hij het eerste stuurgroeplid 
is vanuit de ‘oude’  gemeente Bernisse. En zo wordt de fusiegemeente Nissewaard ook weerspiegeld in  
Vrede voor de Stad. In de toekomst hopen we die samenwerking verder uit te kunnen breiden.  
 
Zijn eerste vergadering was tegelijk de laatste van Henk Hoogbruin. Vanaf het vertrek van ds. Jan 
Maarten Goedhart heeft hij namens PKN De Brug zitting gehad in de stuurgroep. Voor allerlei praktische 
zaken was Henk de aangewezen persoon. En velen zullen hem kennen als de koffieschenker bij de 
IDB-bijeenkomsten. Hij heeft trouwens aangegeven dat in de toekomst te willen blijven doen. Fijn! 
 
Twee projecten kregen een nieuwe coördinator. Het project Budgetmaatjes is ongeveer een jaar 
aangestuurd vanuit Samen 010 in Rotterdam, in de persoon van Elske Thomassen. Sinds oktober trekt  
Bouwen Mooldijk de ‘kar’ van het coördinatorschap. Hij wordt daarin ondersteund door Marjo Jansen. 
Elske blijft op de achtergrond aanwezig met haar kennis, en zij blijft een rol spelen bij de intervisie voor 
de maatjes. 
 
Bij de bezoekgroep Hartelborgt vertrok Hans van ’t Nedereind vanwege zijn verhuizing naar het zuiden 
des lands. Vanuit de vrijwilligers van dit project werd Ben van Duin bereid gevonden om de plaats van 
Hans in te nemen als coördinator. Die wisseling is half november van kracht geworden. 
 
Van de laatste wijziging die we u willen melden ziet u het resultaat voor u: de Nieuwsbrief is weer 
verschenen. Omdat Bouwen Mooldijk heeft aangeboden dit voor zijn rekening te willen nemen, mag u 
vanaf nu weer een maandelijkse nieuwsbrief verwachten. Fijn dat Bouwen zich ook hiervoor wil inzetten. 
 
De mensen die afscheid hebben genomen willen  we nogmaals danken voor alles wat jullie hebben 
gedaan voor de projecten van Vrede voor de Stad. En alle nieuwkomers willen we veel succes wensen 
bij hun nieuwe taken. Met elkaar willen we in afhankelijkheid van onze God de handen vouwen en de 
handen uit de mouwen steken om meer vrede te bereiken voor onze medeburgers in de gemeente 
Nissewaard.  
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Supermarktactie geslaagd 

 
De aanloop was moeilijk. Veel activiteiten op de zelfde dag waardoor er 
niet voldoende vrijwilligers waren. Toch zijn ze bij de Voedselbank 
Spijkenisse e.o. dik tevreden over de supermarktactie welke op 8- en 9 
april ’16 is gehouden. Na de actie bleken er namelijk 776 gevulde 
kratten bijeen te zijn gebracht.  
 
Tijdens die dagen waren vrijwilligers in tal van supermarkten in Brielle, 
Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland aanwezig om goederen, welke door 
klanten werden afgestaan, in ontvangst te nemen. Het ging hier om 



producten als suiker, koffie, thee, vlees in blik, ontbijtkoek, rijst, enz. Allemaal producten welke lang 
houdbaar zijn. In tijde van schaarste heeft de Voedselbank deze goederen hard nodig om bij de ruim 700 
pakketten te voegen. 
 
Alle gevers/geefsters hartelijk dank!!! De Voedselbank is er heel blij mee. Wilt U ook een keer 
meewerken aan deze actie geef u dan nu alvast op via supermarktactie@gmail.com. Op 9- en 10 
december 2016 is er weer een nieuwe actie. Hopelijk lukt het dan wel om alle supers bezet te krijgen. 
 

BEZOEKERSGROEP HARTELBORGT: Het is rustig 

 
De coördinator van dit project meldt het volgende: “Van de bezoekgroep De Hartelborgt is weinig nieuws 
te melden. Het vrijwilligersaantal neem sterk af, de laatste maanden zijn er 3 vrijwilligers vertrokken en is 
er 1 vaak verhinderd door ziekte. Positief is dat er 1 nieuwe vrijwilliger bijgekomen is. 
De bezoeken worden door de groepen zeer gewaardeerd”. 
 

BUDGETMAATJES: Hoe moet je leven nu verder? 

 
“Daar zit je dan. De deurwaarder is net bij je langs geweest. Hij kwam beslag leggen. Je had nu eindelijk   
eens een keer moeten betalen en dat heb je niet gedaan. Je wist het niet, want je post die opende je al 
maanden niet meer. Je bent ten einde raad. Je weet het niet meer wat je nu moet doen”. 
 
Hopelijk komt bovengenoemde situatie u onbekend voor. Toch is het voor een flink aantal mensen in 
Nissewaard realiteit. Door welke oorzaak dan ook zijn ze diep in de problemen geraakt. Problemen waar 
ze zelf wel uit denken te komen. Als dat dan niet lukt wordt vaak als eerste de post niet meer geopend. 
Want wat niet weet wat niet deert. Hulp zoeken doe je niet, want daar schaam je je voor. Totdat die 
deurwaarder op de stoep staat en je met de neus op de feiten drukt. Nu zal je toch actie moeten 
ondernemen.  
 
Zo ver hoeft het echter niet te komen. Nog ver voordat de deurwaarder langs komt kan Budgetmaatjes 
hulp bieden. Hulp bij b.v. het weer zicht krijgen op je financiële situatie. Hulp ook bij het wegwerken van 
je schulden. 
 
Heeft u zelf schulden of bent u het zicht op uw financiën kwijt? Of kent u mogelijk iemand in uw 
gemeente/omgeving die wel hulp op dit gebied kan gebruiken? Neem gerust contact met ons op. Dat kan 
via mail: budgetmaatjes@vvds.nl. Bellen kan ook: 06 27146876 (het liefst na 17.15uur) 
 
Trouwens: Budgetmaatje wordt je overigens niet zomaar. Daar gaat een intensieve training aan vooraf. 
Daarna worden de maatjes jaarlijks bijgeschoold. 
 
AGENDA: 

 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  2 juni ’16, 14 juli ’16 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16  
Gebedsbijeenkomsten:   15 juni ’16 (Schuilplaats Hekelingen) 
     12 oktober ’16 (Uitzenddienst Dorpskerk Spijkenisse) 
Supermarktacties:   9- en 10 december ‘16 
 
COLOFOON: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 juni ‘16 

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 
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