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Samenstelling van de werkgroep 
In 2018 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,  
Mevrouw G. J. Vegt-Ganzevoort, namens de initiatiefnemers en 
Mevrouw A. Hartman als nieuw en zeer welkom lid van de werkgroep. 
 

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 
Met het sparen van zegeltjes van de Plus werd € 150 verdiend. Rond de jaarwisseling 
ontvingen we weer een royale gift uit de opbrengst van de verkoop van haardhout van de 
begraafplaats Wilsveen. 
 

Hospice Gentlecare                 
Ivonne en Tommy Gentle bedankten ons uitbundig voor de “wonderlike donasies” die wij 
hen konden toesturen. Dit jaar vierde Gentlecare het tienjarig bestaan. Het is intussen 
uitgegroeid van een klein hospice tot Zorgcentrum Gentlecare voor ca. 32 patienten, 
waaronder negen kinderen met ernstige problemen, die nergens anders terecht kunnen. 
Er is een nieuwe vleugel voor deze kinderen bijgebouwd. 
De politieke spanningen waren ook in Britstown zo ernstig dat een menigte demonstranten 
het hospice dreigde in brand te steken en de bewoners daarom naar buiten moesten 
worden gebracht. Gelukkig liep alles uiteindelijk met een sisser af. 

   

Financiële resultaten 
Totaal werd in het afgelopen jaar € 8.140,52 bijeengebracht aan giften, collectes en akties.   
De collectes in Prinsenhof en Schoorwijk brachten dit jaar € 433,45 op. Ook werden we 
aan het eind van het jaar weer verblijd met een gift van € 1.200 van het haardhoutproject 
van de begraafplaats Wilsveen! De bankkosten bedroegen dit jaar € 83,34, dat is 1,02 % 
van de inkomsten!  
Het totaal naar Gentlecare overgemaakte bedrag was € 5.500. Tot onze verrassing liep 
het saldo in januari 2019 op tot € 2.675,23. Dat betekent dat we in het begin van het 
nieuwe boekjaar 2019 besloten weer een gift van € 2.500 over te maken. 
 

 

 

 



Bankrekening 
In 2011 mochten we vanwege veiligheids maatregelen van de Overheid niet meer 
zelfstandig geld overmaken naar Zuid-Afrika. De Werkgroep Colesberg werd daarom  
ondergebracht bij het College van Kerkrentmeesters. Halverwege 2018 werd besloten de 
werkgroep per 1 januari 2019 onder te brengen bij het College van Diakenen. De Diakonie 
past qua werksoort beter bij de Werkgroep Colesberg. Ook biedt dit meer continuïteit. Het 
banknummer blijft onveranderd, maar we besloten bij deze gelegenheid onze naam te 
veranderen in Werkgroep Gentlecare. Alle donateurs zijn inmiddels per brief ingelicht, 
maar administratief is dit nog niet rond, dus voorlopig blijft het nog even Werkgroep 
Colesberg. Uiteraard komt er t.z.t. nader bericht in Het Kerkblad.   
 

Jaarrekening 2017 ter vergelijking 

 
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    
 

Jaarrekening 2018 

 

Saldo 1 januari 2018                €    3.482,07     Bijdr.Zorgcentrum Gentlecare €  5.500,00     
Giften Gentlecare                           3.025,00     Bankkosten                                     83,34 
Haardhoutproject Wilsveen            1.200,00   
Collecten                                           433,45     Saldo 31 december 2018            2.557,18  
Totaal                                        €    8.140,52     Totaal                                     €  8.140,52                 
 
 

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. Vanaf 
2008 steunen wij zodoende uitsluitend Gentlecare. Gentlecare lijdt onder de slechte 
gezondheidszorg in de Karoo, waardoor vaak moeilijke patienten op hun worden 
afgeschoven. Mede door onze bijdragen kon Gentlecare worden uitgebouwd tot het goed 
uitgeruste Zorgcentrum Gentlecare.                            
 
 
Leidschendam, 25 januari  2019 
 
 
 
G.J.Vegt-Ganzevoort 
 
 
 
 

 

 


