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 JAARVERSLAG 2019 VAN DE WERKGROEP GENTLECARE 
 

 
Samenstelling van de werkgroep 
In 2019 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, lid. 
  
 
Publiciteit 
Ook dit jaar werd weer regelmatig een bericht van de Werkgroep in het Kerkblad 
geplaatst, maar nu onder de naam Zorgcentrum Gentlecare. 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. 
De berichten over de in Gentlecare opgenomen kinderen hebben veel indruk gemaakt. 
 
 
Financiële resultaten 
Totaal werd in het afgelopen jaar € 5.758,90 bijeengebracht aan giften, collectes en acties. 
De collecten in Prinsenhof en Schoorwijck brachten dit jaar € 224,30 op. 
Ds Theo Haitjema bestemde de collecte in zijn afscheidsdienst voor Gentlecare: opbrengst 
€ 703,57. 
Ook mochten we weer een royale gift ontvangen van € 1.200 van het houtproject van de 
begraafplaats Wilsveen. 
Het totaal naar Gentlecare overgemaakte bedrag was € 5.000 = 80.234 SA Rand! Daar 
werden voornamelijk medicijnen en verbandmiddelen van aangeschaft. 
Kort voor de jaarwisseling werd nog een bedrag van € 3.000 naar Gentlecare 
overgemaakt, dit bedrag valt echter onder de jaarrekening van 2020. 
 
 
Bankrekening 
In 2011 mochten we vanwege veiligheidsmaatregelen 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. Het 
banknummer blijft onveranderd, maar we besloten, vanwege de duidelijkheid en de 
continuïteit, bij deze gelegenheid tevens onze naam te veranderen in Werkgroep 
Gentlecare. Deze naamswijziging heeft administratief nogal wat moeite gekost, maar is 
gelukkig nog net voor de jaarwisseling tot stand gekomen. Per 1 januari 2020 wordt het 
dus Werkgroep Gentlecare van de P.G. van Leidschendam, het banknummer bij de RABO 
bank blijft als van ouds NL 33 RABO 0365 9080 02. 
 



Jaarrekening 2018 ter vergelijking 
 

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                 
 
Jaarrekening 2019                                             
Saldo 1 januari 2019                  €  2.557,18     Bijdr. Zorgcentrum Gentlecare €  5.000,00                              
Giften Gentlecare                           4.831,00     Bankkosten                                      83,41 
Houtproject                                     1.200,00                                                      
Collecten                                           927,90     Saldo 31 december 2019            3.232,67     
Totaal                                         €  8.316,08      Totaal                                      € 8.316,08 
 
 
 
Slotbeschouwing 
 
Na aanvankelijk de kerken van de Ring Colesberg gesteund te hebben,staan deze kerken 
sinds ca. 2008 op hun eigen financiële benen. Rond dat moment werden wij vanuit de 
Ring dringend gevraagd het hospice Gentlecare te Britstown te willen ondersteunen. Vanaf 
2008 steunen wij zodoende uitsluitend Gentlecare. Gentlecare lijdt sterk onder de slechte 
gezondheidszorg in de Karoo, waardoor vaak moeilijke patiënten op hen worden 
afgeschoven. Gentlecare is in feite niet geëquipeerd voor deze zware zorg, maar niemand 
wil deze patiënten hebben en in Gentlecare worden ze liefdevol verzorgd. 
Uit de e-mails van Ivonne Gentle spreekt elke keer weer grote dankbaarheid en 
godsvertrouwen. Mooi dat wij vanuit Leidschendam daaraan kunnen bijdragen! 
 
  
Leidschendam, 27 januari  2020 
 
 
 
G.J.Vegt-Ganzevoort 
 
 
 
 
 
 


