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Geacht gemeentelid (in Dubbeldam/Stadspolders en sympathisanten in Dordrecht, inclusief leden in het 2e 
register) 
 
Het is een gebruik geworden, dat wij u ieder jaar in december benaderen om u bij te praten over de actuele 
situatie. Ook dit jaar willen wij dat doen in de hoop, dat u daarin aanleiding ziet om ook dit jaar ons weer te 
gedenken met een gift voor de werkzaamheden, die wij als “Stichting tot instandhouding van Hervormd 
Gereformeerde Predikantsplaatsen” al 25 jaar mogen verrichten. Bestuursleden kwamen, bestuursleden 
gingen, maar onze doelstelling bleef om Gods Woord in de Hervormd Gereformeerde Prediking door twee 
predikanten te kunnen blijven verkondigen in de wijken 2 en 7 van Dordrecht. 

 
Ook nu het beroepingswerk op gang komt in de vacature van wijk 7 door het vertrek van ds. Molenaar, heeft 
onze Stichting daar een steentje aan kunnen bijdragen door het beschikbaar blijven stellen van de pastorie 
aan de Titanlaan en in totaal € 100.000,-- voor vier jaar aan de wijken te garanderen voor een deel van de 
kosten van de tweede predikantsplaats, zolang beide bezet zijn. Zonder die garantie zou wijk 7 niet hebben 
kunnen beroepen. De “Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen” neemt 
al jaren de zorg voor huisvesting van de predikant en de kosten van onderhoud van het daarvoor gebruikte 
pand op zich. De predikant draagt daar conform de richtlijnen van de P.K.N. aan bij. 
  
Dat alles kon in het verleden worden opgestart en mede in stand gehouden door uw vrijgevigheid. Wij 
danken de Heere dat Hij u daartoe bereid maakte en dat daardoor de verkondiging van het Woord en de 
uitoefening van het pastoraat op dit niveau gehandhaafd bleef. Deze toezeggingen kunnen wij in de 
toekomst alleen blijven doen, als u ons dat mogelijk blijft maken. 
 
Wij constateren dat door het veranderde perforatiebeleid steeds meer gemeenteleden direct aan de wijken 2 
en 7 bijdragen. Dat is een goede zaak. Echter, tegelijkertijd is wel het aantal gemeenteleden afgenomen, dat 
voor haar jaarlijkse bijdrage de Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde 
Predikantsplaatsen bedacht. Gelukkig gedenken velen van u ons nog wel met een jaarlijkse gift. Hieruit blijkt 
dat het doel van onze Stichting: “Het in Dordrecht in stand houden van twee Hervormd Gereformeerde 
predikantsplaatsen” nog steeds weerklank vindt.  
 
Wij willen u oproepen om dit werk te blijven steunen. In de eerste plaats met gebed, opdat wij in wijsheid 
onze besluiten mogen nemen. Maar ook met een royale Koninklijke gift die het ons mogelijk maakt om ons 
werk voort te zetten. Een werk in dienst van de Koning van de Kerk. 
 
Mocht u nog vragen hebben, laat het ons dan weten. Wij nemen dan contact met u op. We zijn zo vrij om de 
gebruikelijke acceptgiro bij te voegen. 
 
Wij wensen u tenslotte allen gezegende Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig jaar 2011. 
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