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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

De letters SHGPP staan “Stichting tot instandhouding van Hervormd - Gereformeerde 

Predikantsplaatsen te Dordrecht” en geeft zo ook gelijk de doelstelling aan. 

De stichting is in 1969 opgericht, omdat er onvoldoende financiële middelen ter beschikking waren 

gesteld om Ds. Schipper (van het eiland Flakkee) naar Dordrecht te laten verhuizen. Na een 

statutenwijziging in 1982 heeft de SHGPP in 1985, om de voorgenomen opheffing van wijk 2 

ongedaan te maken, de verplichting op zich genomen om bij te dragen aan de instandhouding van de 

tweede Hervormd - Gereformeerde predikantsplaats in Dordrecht. 

In het verleden stond men als lid van de Hervormde Kerk ingeschreven in de wijk waarin men 

woonde. Met name voor mensen uit Dubbeldam en van buiten Dordrecht was er geen mogelijkheid 

om ingeschreven te worden in de wijken 2 of 7. Deze met de wijken 2 en 7 meelevende personen 

konden hun kerkelijke bijdrage aan de SHGPP afdragen. 

Sinds het samengaan in de PKN wordt er een meer wijkgericht beleid gevoerd. Dit heeft geleid tot 

een actief perforatie beleid. Veel leden van buiten wijk 2 en 7 die aan de Stichting bijdroegen, 

hebben zich toen naar de wijken 2 of 7 in Dordrecht geperforeerd en dragen daar nu (terecht) hun 

kerkelijke bijdrage af. De Stichting raakte hiermee een fors deel van haar gevers kwijt. 

Degenen die in het 2e register zijn ingeschrevenen (die dus niet bij de PKN staan geregistreerd), zijn 

opgeroepen om hun kerkelijke bijdrage aan de Stichting te voldoen, opdat die direct aan de wijk ten 

goede komt. Ook voor degenen die niet op het eiland van Dordrecht wonen en in wijk 2 of 7 van 

Hervormd Dordrecht hun geestelijke en pastorale verzorging genieten, is de SHGPP, zolang ze niet 

geperforeerd zijn, het middel om hun kerkelijke bijdrage in de juiste gemeente bij te dragen. Dus 

afhankelijk van de situatie (wel of niet als PKN lid in wijk 2 of 7 geregistreerd) is een financiële 

bijdrage aan de SHGPP een extra gift of de kerkelijke bijdrage. 

Momenteel heeft de SHGPP een aantal taken in de wijkgemeentes 2 en 7. Naast de bijdrage aan de 

tweede predikantsplaats beheert zij een woonhuis die als pastorie ter beschikking is aan de 

Titanlaan. 

De wijze van verwerving van inkomsten 

De SHGPP werft niet actief geld of goederen en is dan ook volledig afhankelijk van inkomsten uit 

donaties en legaten. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

Het vermogen en de opbrengsten daaruit worden volledig besteed aan de doelstelling. De stichting 

staat garant voor een eventueel exploitatietekort van wijkgemeente 2 en 7 te Dordrecht voor 

maximaal € 24.000 op jaarbasis. Daarnaast voorziet de stichting in de huisvesting van de predikant 

van wijk 7, wat inhoudt dat de beheerskosten door de stichting gedragen worden. 


