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Aan de kerkenraad van de  
. 
. 

. 
 
 

 

Betreft: financiering Hospice Elim Moerkapelle    

Moerkapelle, december 2019 

 

Geachte kerkenraad, 

Eerder heeft u hospice Elim al financieel ondersteund. Hiervoor nogmaals dank. 
Onderstaande brief versturen wij naar kerken in de regio die nog geen financiële 

bijdrage aan hospice Elim hebben verstrekt. Wij sturen u die bij deze ter informatie, 
zodat u mogelijk ook in uw broederlijke contacten uw broeders kunt bewegen 
hospice Elim ook te steunen. 

 

Mocht u aanvullende mogelijkheden zien om het hospice financieel nog verder te 

steunen, dan stellen we dat uiteraard zeer op prijs. 

 

Als bijlagen bevat de brief het meest actuele overzicht van investeringen en 
exploitatie begrotingen. En een stukje voor uw kerkblad met een oproep naar 
geïnteresseerden om naar de vrijwilligers informatiebijeenkomst op 12 februari, Deo 

Volente, te komen. We vragen u vriendelijk om dit in uw eerstkomende kerkblad te 
plaatsen. Tot slot is een informatieve nieuwsbrief bijgevoegd. 

 

Met hartelijke groet, 
Stichting Hospice Moerkapelle, 

 

M. Bosman (voorzitter)   C. van Mourik (secretaris/penningmeester) 
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Bijlage: brief aan kerken in uw regio die nog geen financiële bijdrage aan 

hospice Elim hebben verleend. 

 

In 2017 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om in Moerkapelle een 
hospice op te richten waar identiteitsgebonden zorg wordt verleend. Wij willen een 
plaats bieden waar men in de laatste levensfase ondersteuning en bemoediging mag 

ontvangen. We brengen dat tot uitdrukking in de naam Elim (Exodus 15:24-27).   
Een christelijk hospice bedoeld voor uw kerkelijke achterban en voor een ieder die 
daar respectvol gebruik van wil maken.  

Tijdens een in april 2017 georganiseerde informatiebijeenkomst hebben we gemerkt 

uit de reacties van de aanwezige broeders dat er draagvlak bestaat voor ons 
initiatief. Op die bijeenkomst is toen een aantal vragen gesteld, onder andere over 
de identiteit en de financiering. Ook voor het stichtingsbestuur belangrijke zaken, 

waar wij afgelopen twee jaar intensief mee bezig zijn geweest en die we verder 
doordacht en uitgewerkt hebben.  

Nu kunnen we u berichten dat de overeenkomst met een bouwbedrijf is getekend. 

Naar verwachting zal de start van de bouw D.V. in het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvinden. De oplevering wordt eind 2020 verwacht. De omgevingsvergunning 
voor het realiseren van het hospice is door de gemeente Zuidplas verleend. 

Voor ons is de fase aangebroken om de financiën verder in te vullen. We hebben een 

hypotheek afgesloten en ook zijn er enkele leningen (met en zonder rente) en giften 
ontvangen. Daarmee is de financiering van de bouw gegarandeerd. We gaan de 
komende tijd proberen leningen en/of giften te krijgen om de inrichting en exploitatie 

rond te krijgen en het zou heel fijn zijn als daardoor de mogelijkheid ontstaat om de 
(duurdere) rentedragende leningen af te lossen.  

We menen een beroep op uw milddadigheid te mogen doen en vragen u vriendelijk 
of u hospice Elim financieel wilt steunen. Het hospice biedt de mogelijkheid voor uw 

leden om in een vertrouwde omgeving zorg, aandacht en liefde te ontvangen in de 
laatste levensfase.  

We vragen u of u een lening wil verstrekken, zo mogelijk renteloos, voor de periode 
van 10 jaar. In het geval uw financiële situatie dit niet toelaat, stellen wij het zeer op 

prijs een gift van u te mogen ontvangen. Wellicht bent u bereid om hospice Elim op 
te nemen in uw collecterooster. Van enkele kerkenraden mochten wij al een lening / 

giften / plaatsing op het collegerooster ontvangen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk 
zijn. We mogen ook hierin zien dat ons initiatief tot nu toe gezegend wordt. 

Wij hebben een startkapitaal van € 1.200.000 nodig. 
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In het bijgevoegd overzicht zoeken wij voor tenminste € 100.000 aan leningen/giften 

uit onze achterban. Op basis van het exploitatieoverzicht verwachten wij dat deze 
bedragen binnen 10 jaar kunnen worden afgelost. Deze gelden zullen ingezet worden 
om het Hospice te bouwen en in te richten.  

Graag ontvangen wij van u een positief bericht over de mogelijkheden (lening / gift / 

collecterooster) welke uw kerkenraad en/of diaconie heeft om Hospice Elim te 
steunen. In onze plannen hebben wij rekening gehouden met uw milddadigheid. 

Naast de praktische steun die wij nodig hebben, is er nog iets wat wij van u willen 
vragen. Wij kunnen veel werk verzetten, maar als Gods zegen daar niet op rust, dan 

zal niets ons baten. Daarom vragen wij u ons werk in uw gebeden te gedenken. 
Zonder de zegen van de Heere kunnen wij niet. Wij mogen opmerken dat de 
verwerving van de grond en de welwillendheid van de overheden ons verootmoedigt 

en verwachtingsvol doet zijn over de realisatie. 

Met hartelijke groet, 
Stichting Hospice Moerkapelle, 

 

M. Bosman (voorzitter)   C. van Mourik (secretaris/penningmeester) 

 
PS. Vanwege het karakter van deze brief verzenden wij u die zowel per mail als per 
post. Tevens willen wij u vriendelijk verzoeken om bijlage 4 in uw kerkbode te 
plaatsen, het staat u vrij om deze in te korten. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 
Bijlagen:  

1. Antwoordformulier 
2. Stichtingskostenoverzicht 

3. Exploitatieoverzicht 
4. Artikel voor in uw kerkbode (vrij om dat naar eigen inzicht te bewerken) 
5. Nieuwsbrief  
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Bijlage 1: Antwoordformulier  
(graag invullen c.q. aankruisen wat van toepassing is)  

 
Kerkelijke gemeente: …………………………………………………………………………………  
 

Naam scriba:   …………………………………………………………………………………  
 
Adres:    ………………………………………………………………………………..  

 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………………  
 

E-mail:   …………………………………………………………………………………  
 
  

 
O Ja, wij helpen graag mee om een hospice te realiseren. Wij doen dat door:  

 
O Een eenmalige gift1 van € ………………………  
 

O Een jaarlijkse gift1 van €  ……………………… (evt. gedurende ….. jaren)  
 
O Een renteloze lening2 van € ……………………… 

 
O Een lening2 van €  ………………………     
 tegen een rente van ..… % (maximaal 2%)  

 
(1) Hospice Elim heeft de ANBI-status. 
(2) Indien u aangeeft dat uw gemeente bereid is een lening te verstrekken, zal de 

penningmeester op korte termijn contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente 
om nadere afspraken te maken omtrent de leenovereenkomst.  

 

 
O Wij willen graag eerst gebeld worden voor overleg en/of meer informatie  
 

  
O Nee, wij helpen Hospice-Elim niet en hebben hier de volgende reden voor:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wij verzoeken u dit formulier vóór D.V 31 januari 2020 aan ons te retourneren. Dit 
kan door het formulier in bijgevoegde envelop aan ons terug te sturen. U mag het 
formulier ook mailen naar de penningmeester: c.v.mourik@hospice-elim.nl  

  

mailto:c.v.mourik@hospice-elim.nl
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Bijlage 2 

 

 

  

OPRICHTING HOSPICE MOERKAPELLE
Stichtingskosten Financiering

Aankoop

Bouw incl. grond 843.500€  1e Hypotheek 2,25% 450.000€  

Overdrachtsakte 2.250€     2e Hypotheek (ondernemer) 1% 100.000€  

Hypotheek akte -€         Leningen bedrijven 0% 155.000€  

Onvoorzien 54.250€    Leningen kerken 0% 25.000€    

Totaal grond en gebouw 900.000€     Leningen kerken 1,5% 5.000€     

Rekening courant 4,5 % 150.000€  885.000€     

Inrichtingskosten 

Gastenkamers 4 stuks 40.000€    Toezegging 40.000€    

Logeerkamers 2 stuks 10.000€    Ontvangen en gekocht 10.000€    

Badkamer 15.000€    

Keuken/huiskamer 5.000€     Toezegging 5.000€     

Kantoor 4.000€     

Was/droog/huishoudmachines 10.000€    Ontvangen en gekocht 10.000€    65.000€       

Diversen/onvoorzien 21.000€    

Brandmeldinstallatie 10.000€    

Totaal inrichting 115.000€     Crowdfund actie 150.000€  

Onvoorzien exploitatie 2021 185.000€     Nieuwe leningen kerken 100.000€  250.000€     

Totaal investeringen 1.200.000€  Totaal financieringen 1.200.000€  
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Bijlage 3 

 

 

  

EXPLOITATIE HOSPICE MOERKAPELLE
Rek.nr.Versie 11-11-2019

Uitgangspunten 2021 2022 2023 2024 2025

Opening 1 jan. 2021

Kamers 4                       4                       4                       4                       4                       

Bezetting 70% 70% 75% 75% 75%

Dagen per jaar 365                   365                   365                   365                   365                   

Verblijfsduur in dg 23 23 23 23 23

Vergoeding overheid 4.200                 4.200                 4.300                 4.300                 4.400                 

Eigen bijdragen p.dg. 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Logeerkamer p.p.p.dg. 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

Rente 2% 2% 2% 2% 2%

Inkomsten

8001 Vergoeding overheid -                     92.400               206.400             206.400             211.200             

8002 Vergoeding WMO/gemeente 5.000                 5.000                 5.000                 5.000                 5.000                 

8003 Eigen bijdragen 46.920               46.920               50.271               50.271               50.271               

8004 Logeerkamer 5% E.B. 1.173                 1.173                 1.257                 1.257                 1.257                 

8020 Vrienden van Hospice 12.500               12.500               12.500               12.500               12.500               

8021 Collecten kerken 12.500               12.500               12.500               12.500               12.500               

8022 Sponsoring hoofdsponsor 10.000               10.000               10.000               10.000               10.000               

Totaal 88.093€           180.493€         297.928€         297.928€         302.728€         

Uitgaven

4300 Hypotheekrente 2% 11.000               10.500               10.000               9.500                 9.000                 

4301 OZB 770                   790                   810                   830                   830                   

4302 Afvalstoffenheffing 235                   245                   255                   260                   260                   

4303 Rioolheffing 265                   275                   285                   295                   295                   

4304 Waterschap 455                   475                   495                   515                   515                   

4305 Verzekering 330                   345                   360                   375                   375                   

4306 Energie 3.470                 3.555                 3.650                 3.720                 3.720                 

4307 Overige huisvestingskosten 830                   830                   830                   830                   830                   

4308 Onderhoudscontracten 1.650                 1.650                 1.650                 1.650                 1.650                 

4401 Afschrijving 50%-20jr.OZB 12.150               12.150               12.150               12.150               12.150               

4402 Afschrijving inrichting 10 jr. 7.000                 7.000                 7.000                 7.000                 7.000                 

4501 Contributie VTPZ 875                   875                   875                   875                   875                   

4601 Salaris 1,5 fte 75.000               77.250               79.500               81.750               84.000               

4602 Trainig vrijwilligers 5.000                 5.000                 5.000                 5.000                 5.000                 

4603 Kosten vrijwilligers 3.500                 3.500                 3.500                 3.500                 3.500                 

4604 Kwalitetshandboek 500                   500                   500                   500                   500                   

4700 Bestuurskosten 500                   500                   500                   500                   500                   

4701 Kantoorkosten 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                 

4702 Kosten accountant 2.000                 2.000                 2.000                 2.000                 2.000                 

4703 Verzekering vrijwilligers -                    -                    -                    -                    -                    

4704 Verzekering bestuursaanspr. 500                   500                   500                   500                   500                   

4800 Huishoudelijke kosten 3.300                 3.300                 3.300                 3.300                 3.300                 

4801 Eten, drinken etc. 8.800                 8.800                 8.800                 8.800                 8.800                 

139.130€         141.040€         142.960€         144.850€         146.600€         

Bruto Opbrengsten (51.037)€          39.453€           154.968€         153.078€         156.128€         

1250 Aflossing 850.000 20 jr. 42.500               42.500               42.500               42.500               42.500               

Gedekt door afschrijvingen 19.150               19.150               19.150               19.150               19.150               

Totaal niet gedekt (23.350)€          (23.350)€          (23.350)€          (23.350)€          (23.350)€          

Netto Opbrengsten (74.387)€          16.103€           131.618€         129.728€         132.778€         
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Bijlage 4: Artikel voor uw kerkbode 

 

Hospice Elim zoekt vrijwilligers 
Het is alweer enige tijd geleden dat u geïnformeerd bent over de ontwikkelingen 
rond hospice Elim in Moerkapelle. Ondertussen is achter de schermen veel werk 

verzet en met dankbaarheid kunnen we nu doorgeven dat er toestemming is voor de 
bouw van het hospice. In november hebben we de aannemingsopdracht 
ondertekend en in februari/maart zal de bouw beginnen. Eind 2020 hopen we 

hospice Elim in gebruik te nemen. U vraagt zich wellicht af wat een hospice is, welke 
zorg daar geboden wordt en door wie die zorg verleend wordt. Zomaar wat vragen. 

In een hospice worden ongeneeslijk zieke mensen verzorgd met een relatief korte 
levensverwachting. Om het hospice te laten functioneren en goede palliatieve, 
terminale zorg te bieden, zijn vrijwilligers nodig. Zij willen de gasten en hun naasten 

een warme, respectvolle omgeving bieden om zich voor te bereiden op het 
naderende afscheid. Op D.V. 12 februari wordt een informatiebijeenkomst gehouden. 
Zet deze datum vast in uw agenda. Bent u benieuwd of dit mooie werk iets voor u is, 

dan bent u hartelijk welkom op de informatieavond die gehouden wordt in Dorpshuis 
‘Op Moer’, Raadhuisstraat 40, 2751 AW in Moerkapelle. De avond begint om 20.00 
uur tot ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Hartelijk 

welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Maaskant, 
cjmmaaskant@gmail.com of neem een kijkje op de website: www.hospice-elim.nl. 
Daar kunt u ook aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen.  

 
Hospice Elim zoekt financiering 
Het totale benodigde startkapitaal is € 1.200.000 (1,2 miljoen euro). Dat is heel veel 

geld. Gelukkig hebben we de financiering grotendeels al rond. Echter voor een fors 
deel met een vrij dure lening. Daarom willen we een beroep doen om het hospice 
ook financieel te steunen. Dat kan met een éénmalige of jaarlijkse gift. Of met een 

lening (rentedragend, renteloos en of achtergesteld, net wat u wilt). U kunt uw 
bijdrage afstemmen met de penningmeester (Chris van Mourik, c.v.mourik@hospice-

elim.nl) of het bijdrageformulier invullen op www.hospice-elim.nl/bijdrage of 
downloaden en naar hem mailen. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Het bestuur van Hospice Elim en de werkgroep vrijwilligers 
 

mailto:cjmmaaskant@gmail.com
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