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Dordrecht, december 2019 

 

Geacht gemeentelid / sympathisant, 

 

Graag doen we u, aan het eind van het jaar 2019, verslag van de ontwikkelingen binnen de 

“Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”  

We zijn de Heere God dankbaar dat de prediking en de pastorale zorg ook in 2019 voortgang 

mochten hebben. 
 

Zoals in eerdere brieven gemeld heeft de Titanlaan een grote onderhoudsbeurt gehad. In 2019 

zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd waardoor de pastorie hopelijk weer jaren vooruit kan 

en een fijn thuis biedt aan ons predikantsgezin. De Stichting, de Kerkrentmeesters van wijk 7 

en vrijwilligers zijn hierin samen opgetrokken. De Stichting heeft het noodzakelijk onderhoud 

mede (financieel) mogelijk gemaakt. 
 

De heer Vis heeft na 51 jaar (!) zijn bestuursfunctie terug gegeven. Wij danken God voor Zijn 

trouw in al deze jaren en ook meneer Vis zelf zijn wij natuurlijk veel dank verschuldigd voor zijn 

nimmer aflatende inzet voor de Stichting. Tijdens zijn bestuursperiode heeft de Stichting roerige 

tijden gekend en het geeft dan ook verwondering en dankbaarheid wanneer we zie hoe de heer 

Vis de Stichting achter kan én mag laten. 
 

De Stichting draagt, in goed overleg met de kerkrentmeesters, al jaren bij door het eventuele 

exploitatietekort van de wijken 2 en 7 aan te vullen met in totaal maximaal € 24.000 per jaar. 

Op deze manier dragen wij als Stichting bij aan het in stand houden van de 2e predikantsplaats. 

Als u de gemeenteavond heeft bezocht zal het u niet ontgaan zijn dat voor beide wijkgemeenten 

de nodige onderhoudskosten aan de kerkgebouwen op de planning staan. Dit zal zijn uitwerking 

hebben op de jaarlijkse exploitatie van beide wijkgemeenten. Als Stichting hebben we toegezegd 

om in de jaren 2018, 2019 en 2020 het maximum van € 24.000 bij te dragen.  
 

Op de site van de wijken 2 en 7 kunt u meer informatie over de stichting vinden onder: SHGPP. 

Statuten en jaarverslagen zijn daar te vinden.  

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

secretaris. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.  
 

We zijn zo vrij om de gebruikelijke acceptgiro bij te voegen. 

Wij wensen u tenslotte gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig 2020. 

 

Namens het Bestuur 

 

Corstiaan den Uil 

penningmeester     Bijlage: acceptgiro  


