Diaconaal geld
Taken van de diaconie in vermogensrechtelijke zaken:
-

Opstellen begroting en jaarrekening
Geldwerving door o.a. collectes
Besteding diaconaal geld
Beheren diaconaal vermogen
Beheren diaconale goederen (grond of gebouwen)

De diaconie verkrijgt inkomsten door:
-

Collectes (in overleg met kerkenraad, aan de hand van landelijk
collecterooster Kerk in Actie)
Inkomsten uit vermogen en bezit

Werkwijze bij beoordeling vraag om financiële steun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Landelijke of wereldwijde aanvraag? Check of Kerk in Actie de aanvrager
al namens u steunt.
Niet? Of is het een aanvraag uit de eigen woonplaats of regio? Loop dan
de volgende criteria langs:
Wordt er echt om financiële steun gevraagd?
Is de brief gericht aan de diaconie?
Is het een diaconaal doel?
Is het nodig? (bekijk begroting/jaarrekening)
Krijgt de aanvrager ook andere financiële ondersteuning?
Is het verantwoord?
Gift of lening?

Diaconaal beleggen van diaconaal geoormerkt geld kan op verschillende
manieren:
-

Bij Protestants Diaconaal Krediet Nederland
Bij Oikocredit, microkredieten wereldwijd onder eerlijke voorwaarden
Bij erkend eerlijke en groene banken zoals ASNbank en Triodosbank
(www.eerlijkebankwijzer.nl)

Geld overmaken aan Kerk in Actie:
-

Voor nationaal en internationaal werk (bijna 1000 projecten in ruim 60
landen) dat Kerk in Actie namens de diaconieën uitvoert.
Collecteopbrengsten zijn rechtstreeks over te maken op IBAN NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. naam kerkelijke
gemeente en de betreffende collecte. Online overmaken kan via
www.kerkinactie.nl/collecteren

-

Zelfde werkwijze voor giften (www.kerkinactie.nl/doneren) en opbrengsten
van Kerk in Actie-themajaren (www.kerkinactie.nl/themajaar)
Giften van particulieren kunnen meetellen met de bijdrage van de
plaatselijke kerk.

Kerk in Actie stuurt u tweemaal per jaar een rapportage over de ontvangsten uit uw
gemeente.
Diaconaal quotum Protestantse Kerk in Nederland
De opbrengst van dit quotum wordt besteed aan landelijk diaconaal werk dat Kerk in
Actie uitvoert, zoals het uitgeven van Diakonia en Vandaar, nieuwsbrieven,
organiseren van de Landelijke Diaconale Dag, werkdagen en cursussen voor
diakenen, belangenbehartiging bij de politiek, landelijke onderzoeken naar
armoede/zorg/diaconale inzet.

