
Werkgroep  Colesberg 

Protestantse Gemeente te Leidschendam   
Prins Frederiklaan 416 
2263 HT Leidschendam 
Bankrekening NL33 RABO 0365 9080 02 
 
 

 

 JAARVERSLAG 2017 VAN DE WERKGROEP COLESBERG 

 

 

Samenstelling van de werkgroep 
In 2017 bestond de werkgroep uit de volgende gemeenteleden: 
De heer A. A. van der Giessen, namens de wijkgemeente Heuvelwijk, 
De heer K. Jongejan; namens het College van Diakenen en 
Mevrouw G. J. Vegt-Ganzevoort, namens de initiatiefnemers. 
Het is zeer gewenst de werkgroep uit te breiden met iemand die de PR wil verzorgen. 
 

Publiciteit 
Ook dit jaar werd weer regelmatig een bericht van de Werkgroep Colesberg in Het 
Kerkblad geplaatst. De brieven van mw Ivonne Gentle over haar werk en de gang van 
zaken in het Hospice Gentlecare boden daarvoor de nodige informatie en gaven ons een 
blik in de dagelijkse werkelijkheid van het hospice.  
 

Acties en giften 
De inmiddels beëindigde verkoop van engeltjes bracht nog € 100 op. Met het sparen van 
zegeltjes van de Plus werd € 130 verdiend. Mw Vegt kreeg bij haar afscheid als 
reisleidster van het Oecumenisch Vrouwenwerk een bedrag van € 500 voor Gentlecare 
aangeboden. Een vrijwilligster uit Veenendaal, die in 2010 en 2011 drie maanden in 
Gentlecare heeft gewerkt, maakte € 1.100 over, omdat door de veiligheids regels 
rechtstreekse overmaking niet meer mogelijk is. Tenslotte ontvingen we rond de 
jaarwisseling nog een royale gift uit de opbrengst van de verkoop van haardhout van de 
begraafplaats Wilsveen. 
 

Hospice Gentlecare 
Hospice Gentlecare bestond dit jaar tien jaar! Ivonne en Tommy Gentle wisten, mede met 
onze ondersteuning, een professioneel hospice tot stand te brengen met 1 IC-kamer, 12 
bedden voor terminale patiënten en 10 bedden voor herstelde patiënten, die niet meer 
naar huis kunnen. In januari 2017 konden Ivonne en Tommy met vakantie naar hun 
kinderen in Oostenrijk, terwijl het hospice gewoon doordraaide! 
Rond de jaarwisseling waren inclusief de kinderen 32 patiënten in Gentlecare opgenomen. 
De staf omvat in totaal 16 medewerkers. Dit betekent dat er dagelijks 42 personen moeten 
worden gevoed! 
Tijdens de feestdagen was er in Britstown geen verdere medische hulp. De politie riep 
Ivonne te hulp bij de gewonden van een steekpartij, die door het ziekenhuis werden 
weggestuurd. 

   

Financiële resultaten 
Totaal werd in het afgelopen jaar € 10.264,62 bijeengebracht aan giften, collectes en 
akties. Dit kwam mede door de vertraging in de uitbetaling van de Kerstnachtcollecte 2016 
van € 1.137,07. De collectes in Prinsenhof en Schoorwijk brachten dit jaar € 399,60 op. 
Tenslotte werden we aan het eind van het jaar verblijd met een gift van € 1.200 van het 



haardhoutproject van de begraafplaats Wilsveen!  
De bankkosten bedroegen dit jaar € 82,55, dat is 0,80 % van de inkomsten!  
Het totaal naar Gentlecare overgemaakte bedrag was € 6.700. Tot onze verrassing liep 
het saldo in de laatste maanden van het jaar ineens op tot € 3,482,07. Dat betekent dat 
we in het begin van het nieuwe boekjaar 2018 weer een flinke gift kunnen overmaken. 
 

                                      

 

Jaarrekening 2016 ter vergelijking 

 
Saldo 1 januari 2016                €  2.635,02     Bijdrage hospice Gentlecare    € 4.500,00   
Giften Gentlecare                         3.160,00     Bankkosten                                      79,50  
Haardhoutproject Wilsveen          1.000,00 
Collecten                                         288,43 
Acties                                              504,00     Saldo 31 december 2016            3.007,95    
Totaal                                        € 7,587,45     Totaal                                        € 7,587,45 
 

Jaarrekening 2017 

 
Saldo 1 januari 2017                €  3.007,95     Bijdrage hospice Gentlecare    €  6.700,00 
Giften Gentlecare                         2.590,00     Bankkosten                                       82,55 
Haardhoutproject Wilsveen          1.200,00 
Collecten                                      1.536,67 
Acties                                           1.930.00     Saldo 31 december 2017             3.482.07 
Totaal                                       € 10.264,62    Totaal                                       € 10.264,62          

 

 

Slotbeschouwing 
 
De Werkgroep Colesberg heeft zich aanvankelijk beziggehouden met de ondersteuning 
van de kerken in de Ring (classis) Colesberg en de door deze kerken opgezette projecten. 
Inmiddels staan deze kerken op hun eigen financiële benen. Rond dat moment werden wij 
dringend gevraagd het hospice Gentlecare te Britstown te willen ondersteunen. 
Gentlecare lijdt onder de slechte gezondheidszorg in de Karoo. Een bestelde ambulance 
kwam pas na twee dagen! En wij maar klagen als de aanrijtijd de 15 minuten overschrijdt!    
Voor de twee autistische jongens van 9 en 10 jaar is nog geen beter onderkomen 
gevonden: ze zijn niet zindelijjk en kunnen niet slikken en praten! Ook wordt medicatie niet 
meer vergoed. Dit alles vraagt veel improvisatie en energie van het team.  
 
Leidschendam, 23 januari  2018 
 
 
 
 
G.J.Vegt-Ganzevoort 
 
 

  

 

 

 

 


