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Geacht gemeentelid (in Dubbeldam/Stadspolders en sympathisanten in Dordrecht, 

inclusief leden in het 2e register) 

 

 

Ook aan het eind van het jaar 2011 willen we u met deze brief bijpraten over de actuele 

situatie in de “Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”. 

We hopen dat u daarin aanleiding ziet om ook dit jaar ons weer te gedenken met een gift. Niet 

om ons, maar om de doelstelling: de Hervormd Gereformeerde Prediking door twee 

predikanten te kunnen blijven verkondigen in de wijken 2 en 7 van Dordrecht. 

 

Ook in het bijna afgelopen jaar heeft de Stichting haar steentje mogen bijdragen aan de 

voortgang van het gemeentewerk. Naast de financiële bijdrage voor de kosten van invulling 

van de tweede predikantsplaats heeft ook de pastorie aandacht gevraagd. De kosten van 

leegstand tijdens de vacature en de opknapkosten na ruim 13 jaar bewoning hebben  een 

forse aanslag op de reserves gedaan. Keuken en badkamer waren bijna 40 jaar oud en aan 

vervanging en opknappen toe. De leegstand was ook een goede gelegenheid voor wat 

schilderwerk. Gelukkig heeft de gemeente ons niet in de steek gelaten en hebben een aantal 

vrijwilligers met behulp van een paar specialisten voor leiding- en stucwerk de kosten kunnen 

drukken. Inmiddels is ds. de Lange met gezin al weer ruim een half jaar  bewoner en mag 

onder ons Zijn werk doen. Zijn met hoofdletter, want ten diepste is dat alles werk in dienst van 

de Heere. Ook het vrijwilligerswerk. 

 

De decemberbrief van vorig jaar was voor een aantal gemeenteleden aanleiding om 

opheldering te vragen over de status van de bijdrage aan de Stichting. Is deze bijdrage in 

plaats van de kerkelijke bijdrage, of is dit extra? Daarom een beknopte uitleg.  

 

In 1985 heeft de “Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde 

Predikantsplaatsen” haar huidige taken opgepakt. Met de centrale (nu algemene) kerkenraad 

is toen de afspraak gemaakt dat alleen van de niet in Dordrecht woonachtige gemeenteleden 

een kerkelijke bijdrage voor het doel gevraagd zou worden. Dit omdat er in de wijken 2 en 7 

naast de “eigen” wijkgemeenteleden ook veel mensen uit Dubbeldam en elders kerkten. Met 

de groei van Stadspolders nam dat nog toe. Deze gemeenteleden leefden mee in wijk 2 en 7, 

maar droegen hun kerkelijke bijdrage niet in Dordrecht af. Door de Stichting voor deze leden 

als opvang van de kerkelijke bijdrage te laten gelden, kwamen de gelden daar terecht, waar 

ook het kerkelijk werk voor hen werd gedaan.  

 

z.o.z. 
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Na het samengaan in de PKN is er een meer wijkgericht beleid ingevoerd. Dit heeft geleid tot 

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

hebben zich toen naar Dordrecht geperforeerd en dragen daar nu (terecht) hun kerkelijke 

bijdrage af. De Stichting raakte hiermee een fors deel van haar gevers kwijt. Wel zijn de in het 

2e register ingeschrevenen die niet bij de PKN staan geregistreerd, opgeroepen om hun 

kerkelijke bijdrage aan de Stichting te voldoen, opdat die direct aan de wijk ten goede komt. 

Dus afhankelijk van uw situatie (wel of niet als PKN lid in wijk 2 of 7 geregistreerd) is uw 

bijdrage een extra gift of de kerkelijke bijdrage. Overigens valt de Stichting onder de ANBI 

certificering, waarmee uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

 

In het bijzonder willen we nog degenen benoemen, die niet op het eiland van Dordrecht wonen 

en in wijk 2 of 7 van Hervormd Dordrecht hun geestelijke en pastorale verzorging genieten. 

Voor hen is de Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde predikantsplaatsen 

zolang ze niet geperforeerd zijn het middel om hun kerkelijke bijdrage in de juiste gemeente 

bij te dragen. 

 

Ook werd gevraagd welke taken de Stichting verricht. Dat zijn naast bovengenoemd beheer 

pastorie en bijdrage tweede predikantsplaats nog enkele in de loop van de tijd toegevallen of 

opgepakte activiteiten. We noemen het op ons nemen van de verplichtingen van de bij wijk 2 

en 7 gekomen gemeente van wijlen ds. Jongejan, waaronder het beheer van de voormalige 

door mw. Jongejan  bewoonde pastorie. Ook was het opzetten van een registratie noodzakelijk 

van de bij wijk 2 en 7 meelevende gemeenteleden om tot een goed kerkelijk samenleven en 

daarbij behorende lastenverdeling te komen. Al deze zaken zijn de afgelopen 25 jaar door 

vrijwilligers om niet verricht. Mogelijk gemaakt door giften vanuit de gemeente, waarbij vooral 

in de beginjaren enkele vermogende gemeenteleden door giften of legaten naar vermogen 

hebben bijgedragen aan een goed financieel fundament. 

 

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 

2012. 

 

 

Namens het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

J. Veldman – penningmeester 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: acceptgiro  


