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Geacht gemeentelid (in Dubbeldam/Stadspolders, buiten Dordrecht en in het 2e register) en 

sympathisant. 

 

Ook aan het eind van het jaar 2012 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 de Stichting weer te gedenken. Dit om 

de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken: de Hervormd Gereformeerde Prediking door 

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

 

Het was een bewogen jaar voor de Stichting. Het plotseling overlijden van onze secretaris Wim 

Boonstoppel heeft niet alleen ons geschokt. Temeer zijn we bepaald bij het vele werk dat hij 

verrichtte. Dankzij zijn zorgvuldigheid konden we het gelukkig oppakken, waar de Heere hem 

eruit had getrokken. Uit gesprekken mochten we weten, dat het plotselinge niet zonder 

verwachting was. Dat is troost. Ook voor zijn vrouw en (klein)kinderen.  

 

De opengevallen plaats is inmiddels ingevuld door br. P. ’t Lam. De werkzaamheden hebben 

we wat herverdeeld in het bestuur. En die zijn er ook dit jaar weer geweest. De pastorie kende 

nog wat nazorg en kinderziektes na de verbouwing, maar die zijn alle verholpen, soms zelfs 

door de bewoners zelf. Hiermee werd een drukke tijd van opknappen afgesloten en voelen de 

bewoners er zich thuis. Ook de adressenlijst bijwerken is gestagneerd. Mocht u een ander 

adres hebben gekregen of krijgen dan graag een bericht aan de penningmeester. 

 

Nu beide predikantsplaatsen bezet zijn, loopt de bijdrage van de Stichting aan beide wijken 

ook weer door met het afgesproken bedrag van 24.000 euro per jaar. We zagen begin dit jaar 

de bodem van de schatkist naderen. Zorg bekroop ons, maar we mochten wonderlijk verblijd 

worden met giften uit nalatenschappen. Hieraan zijn wel enige verplichtingen verbonden, maar 

die zijn te overzien. Ook daarbij mochten we hulp ontvangen. Mocht u ook aan een dergelijk 

legaat denken, neemt u dan eens contact op met ons. 

 

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons 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 

2013. 

 

Namens het Bestuur 

 

J. Veldman – penningmeester 

 

    

Bijlage: acceptgiro  


