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Waar gaan we voor
“de liefde van Christus laten zien
aan hen die geen liefde kennen”

Vispoort in ontwikkeling
Na de laatste nieuwsbrief van december is er behoorlijk wat gebeurd. Als eerste kunnen we melden dat we sinds 4
februari een Stichting zijn, Stichting Vispoort. Samen met Isabel Vrolijk en Bella Nievaart vormen Joke en ik het
bestuur. De aanleiding voor de oprichting van de stichting was om een juridische partner te kunnen zijn bij het
missionair diaconaal centrum “Het Koningshuis” in de Schelde buurt. Hierover kun je in deze nieuwsbrief meer
lezen.
Inmiddels hebben we de ANBI status gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze status kunnen
giften aan Stichting Vispoort door de gever worden afgetrokken van de inkomsten belasting. We hebben nu ook
een eigen bankrekeningnummer van de stichting: NL75 RABO 0179 1202 63. Deze info en meer is nu ook terug te
vinden op een website waarmee we nu ook beter “gevonden” kunnen worden en informatie kunnen verstrekken
aan instanties, onze cliënten van het basisvoedselproject en andere geïnteresseerden. De website is:
www.vispoortvlissingen.nl.
Er is dus behoorlijk wat ontwikkelt waarmee nu een structuur is ontstaan waarin de activiteiten van Vispoort volop
de ruimte kunnen krijgen. Met name vanwege een belangrijke verandering voor het basisvoedsel project en
inloophuis blijkt dit nu ook erg nodig te zijn.
- Kees Verkerke – voorzitter “Binnen het team van Vispoort vind ik het
fijn om mee te denken en iets te kunnen
betekenen voor mensen in de samenleving
die het niet zo makkelijk hebben en ook om
als gastvrouw mee te kunnen draaien
binnen het basisvoedselproject en
inloophuis.” - Isabel Vrolijk – secretaris -

Stichting Vispoort is een Christelijke
hulpverleningsorganisatie die
ondersteuning biedt op praktisch,
emotioneel en geestelijk gebied.
Vispoort is een plek van hoop waar
liefde, vrede en veiligheid gevonden
kan worden.

"De wereld is een
gevaarlijke plek, niet
vanwege hen die kwaad
doen, maar vanwege hen
die het kwaad aanschouwen
en niets doen”
- Albert Einstein -

Grote veranderingen onderdeel project basisvoedsel en inloophuis
Als project hebben we vanaf de start (8 jaar geleden) onder de vleugels van Beréa gefunctioneerd en konden we
gebruikmaken van het gebouw, hier zijn we heel dankbaar voor. Eind maart is ons toegezegd dat dit project
helaas niet langer meer kan functioneren onder Beréa en dat we met ingang van 01-01-2017 het gebouw van
Beréa niet meer kunnen gebruiken.
Plotseling stonden we en staan we voor grote uitdagingen op geestelijk, praktisch en financieel gebied. Gelukkig
hadden we Stichting Vispoort al opgericht en konden we het project hier onderbrengen.
Er kan van alles in je leven en om je heen gebeuren, maar God weet er van en Hij zorgt en voorziet. We ervaren
het als bijzonder dat God al voorzien had in een nieuwe locatie door een kerkgebouw met pastorie in de
Kasteelstraat in Vlissingen te geven. Het project kan hier in de toekomst naartoe, we zijn hier erg dankbaar voor.
Maar we kunnen er nu nog niet in en ook zal het op 1 januari 2017 nog niet klaar zijn. We moesten dus op zoek
naar een tijdelijk onderkomen, hierom en om duidelijkheid en ruimte voor zowel het project als Beréa te
scheppen hebben we besloten om het nieuwe seizoen niet meer op te starten in het gebouw van Beréa.
Het was hartverwarmend om te horen dat we bij meerdere partijen welkom waren en hun locaties kregen
aanboden. Ook hierin ervaren we de voorziening van onze God. Onze nieuwe locatie is vanaf 7 september het
gebouw Go(o)dtimes van de Christengemeente Zuidpoort (www.zuidpoort.nl), het adres is Voltaweg 3, 4382NG in
Vlissingen. Vanaf september valt het project ook officieel onder de nieuwe Stichting Vispoort:
(www.vispoortvlissingen.nl).

Vispoort onderdeel - basisvoedsel en inloophuis
Momenteel voorzien we tussen de 70 en 80 huishoudens wekelijks van
basisvoedsel, dat zijn ongeveer 200 tot 250 mensen. Ons doel is om een compleet
pakket gezond basisvoedsel te kunnen aanbieden. Hieronder verstaan we onder
andere aardappelen, brood, groenten, fruit, pasta en rijst. Om een indruk te geven,
we hebben het afgelopen seizoen dankzij gulle gevers het volgende mogen
uitgegeven: 5500 broden, 10600 Kg aardappelen, 6400 eenheden groente, 3600
stuks fruit et cetera. Door middel van Platform Vispoort zijn we verbonden met een
aantal andere hulpverlening initiatieven waardoor we mensen voor specifieke
ondersteuning kunnen doorverwijzen naar, voor ons vertrouwde partijen, zodat ze
kunnen worden geholpen.
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Het Koningshuis
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond zijn
we op een bijzondere manier in contact
met de Christelijk Gereformeerde Kerk
Middelburg (CGKM) over de invulling van
hun gebouwen in de Kasteelstraat in
Vlissingen. Samen met MGB en StaOpZorg
heeft Vispoort visie ontvangen om hier
een missionair, diaconaal centrum te
starten. Hiervoor hebben we de stichting
“Het Koningshuis” opgericht. Onder deze
stichting gaan we onze hulpverlening
combineren, onze eerste focus op deze
locatie ligt op drie punten: kinderwerk in
de wijk, een gebedswerk en het project
basisvoedsel en inloophuis.
Momenteel loop een traject op welke
manier de CGKM de gebouwen aan ons
beschikbaar gaat stellen, we hebben nog
geen contract getekend. Maar ze hebben
ons ervan verzekerd dat het doorgaat.
Zo mochten we ook alvast beginnen met
sloop werkzaamheden, de kerkzaal is nu
grotendeels gestript zodat we bij groen
licht van start kunnen met de opbouw.
Ook mochten we de kerkbanken alvast
verkopen zodat we op deze manier geld
genereren om de eerste kosten te kunnen
afdekken.
De verbouwingsplannen om het gebouw
klaar te maken voor alles wat we willen
gaan doen zijn klaar en de prijzen voor de
verbouwing zijn binnen. Omdat het in
totaal om grote bedragen gaat, richten we
ons in eerste instantie op de genoemde
drie punten.
Nu is het wachten op de beslissing van de
CGKM, die verwachten we in deze maand.
We zien er naar uit om samen met een
grote groep vrijwilligers en een aannemer
aan de slag te gaan zodat we kunnen
starten en ook Vispoort hier haar nieuwe
locatie zal hebben.

Helpt u mee?
Door gebed:
• Dat we als project onze draai zullen vinden op onze nieuwe
locatie.
• Dat de mensen die we willen bereiken de nieuwe locatie zullen
weten te vinden.
• Dat mensen die de activiteiten bezoeken Jezus zullen leren
kennen.
• Dat er voorzien zal worden in alles wat nodig is.
• Voor onze aankomende locatie: Het Koningshuis.
Met financiën:
Omdat we zijn aangemerkt als een ANBI is uw gift aftrekbaar op uw
belastingaangifte. Als u stichting Vispoort wilt steunen, dan kunt u
een gift overmaken op rekeningnummer: NL75 RABO 0179 1202 63.
Voor contact kunt u een mail sturen: info@vispoortvlissingen.nl
Met hartelijke -Vispoort- groet, Kees Verkerke

