Toelichting op het resultaat van de diaconie 2019
Baten: In totaal heeft de Diaconie € 12619 ontvangen in 2019. Dit is nagenoeg hetzelfde bedrag als
het jaar ervoor.
•

•

•

Collecten in kerkdiensten
De opbrengsten van de collecten in kerkdiensten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar, waarbij in de
verdeling iets meer de nadruk op lokale doelen is komen te liggen. Naast collecten in
kerkdiensten is het vermeldenswaard dat een wijkkring via de diaconie ook de voedselbank
ondersteunt door collecten bij hun wijkavonden.
Diaconie actie
De opbrengst van de Diaconie actie is gestegen met zo’n 10%, vooral door periodieke
overeenkomsten. Het resultaat van de Diaconie actie is één van de belangrijke financiële pijlers
onder het werk van de Diaconie!
Missionaire actie
De opbrengst van de missionaire actie is iets lager dan vorig jaar. Deze actie vormt een aparte
pijler voor het missionaire werk dat uitgevoerd wordt door de missionaire werkgroep als
onderdeel van de diaconie.

Lasten: In totaal heeft de diaconie € 13633 uitgegeven in 2019, aanzienlijk meer dan het jaar ervoor
en meer dan de baten. Eén van de maatregelen die de diaconie heeft getroffen is om in december de
lasten te verhogen (mocht dat nodig zijn) door aan van te voren gekozen doelen extra bijdragen te
doneren.
•
•

•

•

Leningen en andere plaatselijke persoonlijke hulp
In 2019 is er zo’n € 1750 besteed aan hulp aan mensen in nood.
Plaatselijk werk
In 2019 is er door de Diaconie € 3800 aan plaatselijk werk besteed. Hier valt ondersteuning van
bezoekwerk onder, abonnementen, 40 dagenkalenders. Een belangrijke post is structurele
ondersteuning van de Voedselbank Venlo om te helpen hun operationele kosten te dekken. De
grootste post is echter de afdracht van collecteopbrengsten naar lokale projecten.
Diaconaal werk landelijk
De Diaconie heeft zo’n € 1000 aan landelijke projecten besteed, veelal door afdracht van
collecteopbrengsten die een enkele keer vanuit de Diaconie zijn aangevuld.
Diaconaal werk wereldwijd
De Diaconie heeft zo’n € 4600 aan wereldwijde projecten besteed. Bijzondere ondersteuning
werd gegeven aan noodhulp bij de cycloon Idaï. Voor het overige betrof deze hulp
doorzendcollecten, zo af en toe additioneel ondersteund.

Conclusie
Dit jaar wilde de Diaconie in de min komen, en dat is gelukt. Dank voor de bijdragen van onze
gemeenteleden, die hiermee actief aangeven het werk van de Diaconie belangrijk te vinden.
Hierdoor kunnen we mensen helpen, dichtbij en ver weg.
Ook dit jaar willen we het Diaconale en Missionaire werk met uw hulp weer van harte doorzetten.

