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Dordrecht, december 2015 
 
 
Geacht gemeentelid (in Dubbeldam/Stadspolders, buiten Dordrecht en in het 2e register) en 
sympathisant. 
 
Graag doen we u met deze brief, aan het eind van het jaar 2015, 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 2015 zijn voortgang mocht hebben. 
 
Een goede verbinding van de Stichting met de wijken 2 en 7 acht het bestuur van het grootste 
belang. Daarom hechten wij veel waarde aan het jaarlijks overleg met de kerkrentmeesters 
van de wijken 2 en 7, dat onlangs plaats vond. We zien terug op een waardevolle vergadering. 
Met dankbaarheid kunnen wij u melden dat wij met de in 2014 ontvangen gelden een bijdrage 
hebben kunnen leveren aan de wijken 2 en 7. 
 
De post onderhoud vergde dit jaar een  behoorlijk bedrag, gelet op het feit dat er een groot 
gedeelte van het dak van de Titanlaan 4 dringend aan vernieuwing toe was. 
 
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 gezond en voorspoedig 2016. 
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