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Geacht gemeentelid (in Dubbeldam/Stadspolders, buiten Dordrecht en in het 2e register) en 
sympathisant. 
 
Graag doen we u aan het eind van het jaar 2014 met deze brief verslag van de ontwikkelingen 
binnen de “Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”   
Bij al haar activiteiten heeft het bestuur steeds het doel van de stichting voor ogen: de 
Hervormd Gereformeerde Prediking door twee predikanten blijven verkondigen in de wijken 2 
en 7 van Dordrecht. We zijn de Heere God dankbaar dat de prediking ook in 2014 zijn 
voortgang mocht hebben. 
 
Zoals eerder aangekondigd is de financiële positie van de stichting na het ontvangen van 
verscheidene donaties, giften en verkrijgingen uit legaten aanzienlijk verbeterd. We willen 
daarin de Heere danken die harten heeft bewogen tot geven, waardoor de Stichting tot een 
betere financiële positie geraakte. Ook in 2013 hebben de wijken de steun van de Stichting 
slechts ten dele nodig gehad. Het niet gebruikte deel wordt door ons gereserveerd voor de 
magere jaren. Op de site van de wijken 2&7 kunt u meer informatie over de stichting vinden 
onder: SHGPP. Statuten en jaarverslagen zijn daar te vinden.  
 
Br. Veldman is onlangs gestopt als bestuurslid. We zijn br. Veldman veel dank verschuldigd 
voor het vele werk dat hij met grote inzet heeft verricht. Na het plotseling overlijden van br. 
Boonstoppel heeft br. Veldman zowel de functie van penningmeester als secretaris vervuld. We 
wensen br. Veldman en zijn vrouw Gods zegen voor de toekomst.  
Het bestuur is blij te kunnen melden dat br. Corstiaan den Uil zich bij het bestuur heeft 
gevoegd. Hij is de nieuwe penningmeester van de stichting. Het secretariaat is overgedragen 
aan ondergetekende. 
 
Br. Vis heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan br. `t Lam. We zijn dankbaar voor het vele 
werk dat br. Vis als voorzitter heeft verricht en zijn blij dat hij aanblijft als bestuurslid. Zijn 
ervaring en kennis komen ons goed van pas. 
 
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 het jaarlijks overleg met de 
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 
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 allen gezegende Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig jaar 
2015. 
 
Namens het Bestuur 
 
Jan-Kees Hartog 
Secretaris      Bijlage: acceptgiro  


