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Dordrecht, december 2018 
 
 
Geacht gemeentelid / sympathisant, 
 

Graag doen we u, aan het eind van het jaar 2018, verslag van de ontwikkelingen binnen de 
“Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”  
 
We zijn de Heere God dankbaar dat de prediking en de pastorale zorg ook in 2018 voortgang 
mochten hebben. 
 
Een goede verbinding van de Stichting met de wijken 2 en 7 acht het bestuur van groot belang. 
Met dankbaarheid kunnen wij u melden dat wij met de in 2018 ontvangen gelden een bijdrage 

hebben kunnen leveren aan de wijken 2 en 7.  
 
Daarnaast zijn in 2018 diverse noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de Titanlaan 
uitgevoerd. Deze verbeteringen aan de woning waren reeds in voorgaand jaar in gang gezet en 
in 2018 is hier een vervolg aan gegeven. De Stichting, de Kerkrentmeesters van wijk 7 en 
vrijwilligers zijn hierin samen opgetrokken. De Stichting heeft het noodzakelijk onderhoud mede 
(financieel) mogelijk gemaakt. 
 
Naast de Titanlaan had de stichting nog een woning in haar bezit waarover zij in het verleden 
als beheerder was aangesteld. In 2018 heeft de Stichting opvolging gegeven aan de haar 
opgelegde verplichting om deze woning te verkopen en daarmee haar rol als vereffenaar van de 
Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht (de voormalige gemeente van Ds B. Jongejan) te 
vervullen. De stille reserve is te gelde gemaakt, waardoor de Stichting ook in de toekomst haar 
doelstelling kan blijven realiseren. 

 
Op de site van de wijken 2 en 7 kunt u meer informatie over de stichting vinden onder: SHGPP. 
Statuten en jaarverslagen zijn daar te vinden.  
 
Heeft u een op- of aanmerking op de adressering dan verzoeken wij u die te melden aan de 
secretaris. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.  
 
We zijn zo vrij om de gebruikelijke acceptgiro bij te voegen. 

Wij wensen u tenslotte gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig 2019. 
 
 
Namens het Bestuur 
 
 
Corstiaan den Uil 
penningmeester     Bijlage: acceptgiro  


