
Toelichting op het resultaat van de diaconie 2020 
Baten: In totaal heeft de Diaconie € 11438 ontvangen in 2020. Dat is zo’n € 1200 minder dan in het 

jaar ervoor. 

• Collecten in kerkdiensten 

De opbrengsten van de collecten in kerkdiensten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit 

geldt voor alle bestemmingen met uitzondering van de diaconale collecten voor plaatselijke 

doelen. De daling moet voor een groot deel toegeschreven worden aan de effecten van COVID-

19 en hopelijk wordt in de loop van dit jaar deze tendens weer doorbroken. Vermeldenswaard is 

verder dat de structurele ondersteuning voor de voedselbank rijkelijk wordt aangevuld door 

speciale bijdragen van gemeenteleden en gemeentekringen voor de voedselbank, waardoor de 

totale bijdrage ongeveer € 1350 groot is. 

• Diaconie actie 

De opbrengst van de Diaconie actie is ongeveer gelijk gebleven. Het resultaat van de Diaconie 

actie blijft één van de belangrijke financiële pijlers onder het werk van de Diaconie! Het lijkt 

verstandig meer specifieke acties te organiseren om voor doelgerichte activiteiten bijdragen te 

vragen. 

• Missionaire actie 

De opbrengst van de missionaire actie is 45% hoger dan vorig jaar, ruim € 2000. 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 € 11894 uitgegeven in 2020, wat zo’n € 450 meer is dan de baten.  

• Kerkdiensten, verplichte bijdragen, beheer en administratie, bankkosten 

In 2020 zijn deze posten ongeveer gelijk gebleven. 

• Plaatselijk werk 

In 2019 is er door de Diaconie € 4800 aan plaatselijk werk besteed. Er werd meer uitgegeven ter 

ondersteuning van bezoekwerk. Een belangrijke, groeiende post is structurele ondersteuning van 

de Voedselbank Venlo om te helpen hun operationele kosten te dekken, terwijl ook de bijdragen 

van gemeenteleden en gemeentekringen (zie hierboven) wordt doorgegeven. 

• Diaconaal werk landelijk 

De Diaconie heeft zo’n € 1300 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 € 3400 aan wereldwijde projecten besteed. Bijzondere ondersteuning 

werd gegeven aan noodhulp t.b.v. Corona (via KIA) en hulp voor slachtoffers van Corona (via 

Rode Kruis). Voor het overige betrof deze hulp doorzendcollecten, zo af en toe additioneel 

ondersteund. 

Conclusie 

De balans over 2020 van de Diaconie is gematigd negatief, wat een goed resultaat is in 

overeenstemming met de doelstelling van de Diaconie. 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 in 2021 willen we het Diaconale en Missionaire werk met uw hulp weer van harte doorzetten. 


