Hiob von Dobeneck
[ur.? – zm. 25 V 1521]. W początkowym okresie swojej kościelnej kariery był augustianinem.
W 1501 roku został duchownym krzyżackim. W tym też roku przy poparciu wielkiego mistrza
Friedricha von Sachsen (1498–1510) został biskupem pomezańskim. Jako wytrawny polityk
był także dyplomatą w służbie zakonu. Zgodnie z życzeniem tegoż wielkiego mistrza po jego
śmierci (od 14 grudnia 1510 do 13 lutego 1511 roku – tj. do momentu wyboru nowego wielkiego mistrza), wraz z wielkim komturem Szymonem von Drahe, sprawował regencję na
obszarze Prus Krzyżackich. Hiob von Dobeneck był także współpracownikiem i doradcą nowego wielkiego mistrza Albrechta von Hohenzollern-Ansbach (1511–1525), dzięki czemu
w latach 1513–1521 dzierżawił Iławę wraz z administracyjnym okręgiem, piastując także
urząd tutejszego komornika. Zgodnie z zawartą umową za niniejszą dzierżawę miał płacić do
kasy zakonu kwotę wynoszącą 300 grzywien rocznie. Podczas wojny Polski z zakonem
krzyżackim (1519–1521), w 1520 roku po upadku Kwidzyna – swojej biskupiej stolicy,
Dobeneck przeszedł na stronę polską, gdzie dnia 3 maja tegoż roku na rynku w Toruniu
złożył przysięgę wierności królowi polskiemu – Zygmuntowi Staremu. Hiob von Dobeneck
zmarł jeszcze w trakcie trwania wojny. Prawdopodobnie jako dzierżawca oraz iławski
komornik wyposażył tutejszy kościół (dzisiaj potocznie nazywany „czerwonym”) w nowe
sprzęty liturgiczne i odnowił jego wnętrze.
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