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Als bestuur van de stichtingen Vrede voor de Stad en de Voedselbank
Spijkenisse e.o. danken we alle lezers van de Nieuwsbrief voor hun inzet voor
en/of betrokkenheid bij het werk en de visie van deze stichtingen. We hopen dat
u ook in 2019 ons wilt blijven volgen en steunen en wensen u gezegende
Kerstdagen toe en een liefdevol en inspirerend 2019.
Bestuur: Vertrek ds. Marloes Meijer
Per 2 december is ds. Marloes Meijer vertrokken naar de Protestantse
Gemeente Engelen (nabij Den Bosch). Zij was predikant in wijkgemeente De Dorsvloer en voorzitter van de
projectgroep Bron van Vrede. In haar e-mail aan de leden van de projectgroep sloot ze af met onderstaande
woorden:
Ik wil jullie bedanken voor de mooie tijd, waarin we bijzondere dingen hebben gedaan. Soms lukte iets,
ondanks alles, en voelden we ons gezegend. Soms was het vooral hard werken, volhouden en blijven
vertrouwen. Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking, langere of kortere tijd en jullie alle goeds wensen
op je verdere pad.
Voor Bron van Vrede betekent mijn vertrek wederom een nieuwe bezetting. Ds. Lennart van Berkel is
gelukkig bereid om mijn rol als voorzitter over te nemen.
Namens de projectgroep en het bestuur van Vrede voor de Stad dank ik ds. Marloes Meijer hartelijk voor
haar inzet, inspiratie, enthousiasme en humor in het verbinden van de leden van VvdS onderling en met de
lokale samenleving. Ze stond vanuit een oprechte interesse open voor verschillende theologieën en vormen
van geloven en vieren. We wensen haar een gezegende toekomst toe in Engelen.
Ds. Lennart van Berkel
Voedselbank:
Heftruckcertificaten behaald met sponsoring door TCC
Zaterdag 24 november jl. zijn 5 vrijwilligers van de Voedselbank Spijkenisse op
herhaling geweest bij het Trainings- en Cursuscentrum aan de Driemanssteeweg in
Hoogvliet/Rotterdam. Dit om de vijf jaar oude certificaten met opnieuw vijf jaar te
verlengen. TCC was opnieuw bereid deze her-instructie te sponsoren, een aanbod
waar we zeer dankbaar voor zijn. Voor de Voedselbank geeft sponsoring altijd het
gevoel als het om je heen krijgen van een warme deken. Het feit dat ook bedrijven
meedenken en op de een of andere manier in de kosten mee willen delen, is voor ons zeer waardevol.We
werden door Peter Goedendorp en Roy Jager gastvrij ontvangen en onder het genot van een kop koffie
hebben we het een en ander mogen vertellen over het functioneren van de Voedselbank.
Na de lunch was het dan zover e n konden we allemaal aan de bak. Pallets uit de stellingen halen, naar
buiten rijden, kisten van elkaar afhalen en weer op elkaar zetten. We moesten ook met de heftruck omhoog
rijden, halverwege stoppen en dan weer verder rijden een aanhanger in, om vervolgens weer terug te rijden.
Alles onder het toeziend oog van Roy Jager. Na deze acties kregen we het
verlossende woord te horen dat we allemaal geslaagd waren. Natuurlijk zijn wij hier
allemaal blij mee omdat wij zo ons werk bij de Voedselbank weer op een
geoorloofde en verantwoorde manier kunnen voortzetten. Als heftruckchauffeurs
kunnen wij terugzien op een fijne, ontspannen en goed verzorgde instructiedag.
Onze grote dank gaat dan ook uit naar Peter Goedendorp en Roy Jager van TCC!
Bericht van Alfred Blokhuizen
Beste mensen,
Jullie hebben vast al gemerkt dat ik de laatste maanden niet meer in de loods aan het werk ben geweest.
Tijden veranderen, omstandigheden veranderen. Zo zullen velen van jullie weten dat ik bij een ongeval in de
loods nogal beperkt ben geraakt aan een arm. Overigens verwijt ik niemand iets voor dat ongeval en ben blij
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met de steun bij de afwikkeling van het bestuur bij de schadeverzekeraar. Ook zijn er mensen bijgekomen
die fantastisch werk verrichten en op een goede wijze werkzaamheden op zich hebben genomen. Die
veranderingen vragen wel om een andere invulling en verdeling van taken. Het bestuur en ik zijn in gesprek
over belangrijke taken buiten de loods, die minder met het handwerk te maken hebben. Dus mochten jullie
me missen in de loods, dan weten jullie wat er achter zit. Keep up the good work en tot binnenkort, maar dan
in een andere functie. Alfred
BudgetMaatjes
“Wat zijn de overeenkomsten tussen een hulpvrager en de coördinator van de Supermarktactie”? Geen zult
u misschien zeggen. Toch is dat niet helemaal waar zo blijkt uit de praktijk. Er is zelfs een hele grote
overeenkomst.
Heel vaak horen we geluiden dat hulpvragers hun post niet meer openen. Het begint met “In het weekend
open ik de post niet. Ik kan dan toch niemand bellen”. Later hoor je dan “Ze vragen geld van me wat ik toch
niet heb”. Weer later “Ik durf het niet meer. Steeds weer die vraag om geld. Ik heb gewoon angst om die
brieven open te maken”. Recent hoorden we van een maatje dat hij samen met een hulpvrager de
brievenbus had leeggehaald. Maanden post. Volgens de hulpvrager kon dat gewoon weg omdat het toch al
oud was. “Het lezen ervan helpt me nog verder in de put”, zo was de reactie van de hulpvrager.
Bij de laatst gehouden Supermarktactie kregen we, nadat de roosters waren verzonden, te maken met veel
afmeldingen. Zo’n 35! Een enkele afmelding zijn we wel gewend. Wanneer dat echter blijft doorgaan ontstaat
er ook angst om je mailbox te openen.
“Het zal toch weer niet” denk je dan?..............
Schaarste, het doet veel met een mens.
Adviesraad Sociaal Domein(ASD)
Wat is dat nu weer vraagt u zich af?
Vanaf 1 januari 2019 worden de Adviesraad Wmo&Jeugd en de Cliëntenraad Sociale zaken en Welzijn,
samengevoegd tot één raad, de Adviesraad Sociaal Domein.
In het midden van 2007 werd de Adviesraad Wmo opgericht door de gemeente met vertegenwoordigers uit;
de ouderenbonden, de gehandicaptenorganisaties, de jongeren, de allochtonen, de wijkraden, de geestelijke
gezondheidszorg, Humanitas en Vrede voor de Stad.
Dit als vertegenwoordiging van de burgerij om Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te
adviseren over de onderwerpen van de nieuwe wet Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als
vertegenwoordiger van Vree voor de Stad werd ik afgevaardigd.
Inmiddels is de vertegenwoordiging vanuit oorspronkelijke organisaties verlaten en kan iedereen op een
vacature solliciteren. Op dit moment zijn er echter geen vacatures. Door de samenvoeging van de beide
raden zijn er voldoende kandidaten voor de nieuwe ASD.
De Wmo hield zich vooral bezig met voorzieningen, vervoer, zorg, hulp enz..
De Cliëntenraad SoZaWe hield zich vooral bezig met werk en inkomen. In de nieuwe ASD worden beide
raden samengevoegd.
In de Adviesraad Wmo heb ik me vanaf het begin in 2007 naast de algemene reguliere onderwerpen vooral
bezig gehouden met opleidingen, het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en toegankelijkheid.
Na ruim 11 ½ jaar moet ik er mee stoppen en ga ik niet verder als lid in de Adviesraad Sociaal Domein.
Vooral om gezondheidsreden moet ik er mee ophouden; kwalen en kwaaltjes die steeds meer aandacht en
energie vragen tasten mijn motivatie aan. Daarom is het tijd dat iemand anders het stokje overneemt. Ik blijf
wel betrokken bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) omdat ik lid blijf van de Caritas werkgroep in de
Felicitas-kerkgemeenschap.
In de ASD is Vrede voor de Stad vanaf januari 2019 vertegenwoordigd door Anne Marie Koopman-van
Kouwen die inmiddels gekozen is als voorzitter.
Ik dank u voor het genoten vertrouwen en hoop dat u bij vragen op het SD-gebied de weg weet te vinden via
de website van de gemeente waarin de ASD een onderdeel van wordt.
Rinus Rentmeester.
Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse en
omstreken.
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl
Kopij inleveren voor 10 januari 2019
De Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar
zijn.
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