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Dordrecht, december 2016 
 
 
Geacht gemeentelid / sympathisant, 
 
 
Graag doen we u, aan het eind van het jaar 2016, verslag van de ontwikkelingen binnen de 
“Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen”  te Dordrecht. 
 
Een goede verbinding van de Stichting met de wijken 2 en 7 acht het bestuur van groot 
belang. Met dankbaarheid kunnen wij u melden dat wij, met de van u ontvangen gelden, in 
2015 een bijdrage hebben kunnen leveren aan het in stand houden van de predikantsplaatsen 
van de wijken 2 en 7.  
 
We zijn de Heere God dankbaar dat de prediking ook in 2016 zijn voortgang heeft. 
 
In 2016 zijn er ontwikkelingen te melden voor wat betreft de 2 woningen die wij als stichting 
beheren. 
De woning aan de Drakensteynlaan is vrijgekomen vanwege het overlijden van mevrouw A.E.L. 
Jongejan-de Ronde, weduwe van Ds. B. Jongejan. Momenteel is de woning tijdelijk verhuurd 
en beraden wij ons als stichtingsbestuur over de toekomstige bestemming. 
 
We zijn blij en dankbaar met de komst van Ds. M. Maas naar Dordrecht! 
Ds. en mevrouw Maas en hun 3 kinderen worden de nieuwe bewoners van de woning aan de 
Titanlaan. Op het moment dat u deze brief ontvangt wordt er door vrijwilligers, 
Kerkrentmeesters van wijk 7 en de stichting gewerkt aan het gereed maken van de woning. 
 
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 2017. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur 
 
 
Jan-Kees Hartog 
Secretaris      Bijlage: acceptgiro  


