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Datum : december 2013 

 

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

sympathisant. 

 

Graag doen we aan het eind van het jaar 2013 met deze brief u verslag van wat het bestuur 

van de “Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”. heeft 

gedaan 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. Bovenal willen we daarin de Heere danken die harten heeft bewogen tot geven, 

waardoor de Stichting tot een betere financiële positie geraakte. 

 

Vanwege aanpassing van de regels voor de ANBI status moesten we als Stichting ons 

presenteren op een website. Gelukkig konden we in goed overleg met de webmaster van de 

site van wijk2en7dordrecht tot een eigen pagina komen. U kunt ons daar vinden onder de links 

en vervolgens SHGPP. Statuten en jaarverslagen zijn daar nu te vinden. Mocht u n.a.v. die 

presentatie vragen hebben, mail ze de penningmeester (zie mailadres hierboven).  

 

Bijzonder was het gegeven dat de wijken de steun van de Stichting over 2012 slechts ten dele 

nodig hadden om de rekening sluitend te maken. Het niet gebruikte deel wordt door ons 

gereserveerd voor magere jaren. Ook dit jaar hebben weer vele sympathisanten naast hun 

kerkelijke bijdrage de Stichting met een extra gift bedacht. 

 

Het bestuur blijft uitzien naar uitbreiding. In dat verband zijn we dankbaar dat we br. Jan Kees 

Hartog bereid hebben gevonden om de gelederen te versterken. Een goede verbinding van de 

Stichting met de wijken 2 en 7 acht het bestuur van het grootste belang. Daarom hechten wij 

ook veel waarde aan de jaarlijkse overleggen met kerkrentmeesters van de wijken 2 en 7. 

 

Heeft u een op- of aanmerking op de adressering dan verzoeken we u die te melden aan de 

penningmeester. Bij voorkeur per mail, maar kan ook telefonisch. Mocht u nog andere vragen 

of opmerkingen 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 

2014. 

 

Namens het Bestuur 

 

J. Veldman – penningmeester 

    

Bijlage: acceptgiro  


