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Beste gemeenteleden, 
 
Zoals gebruikelijk ontvangt u ook dit najaar de brief over de diaconale jaaractie. De jaaractie is voor 
het diaconaat wat Kerkbalans is voor de kerk. 
De diaconie is actief betrokken bij diaconaal werk in Eindhoven, zoals het Diaconaal Inloophuis 't 
Hemeltje ( voorheen DCE ), de Voedselbank, Open Huis St. Cathrien, de kerstpakketten, Noodhulp 
voor de Ebola epidemie /aardbeving in Nepal, de wekelijkse bloemengroet, het geven van leningen 
of broodgeld aan medemensen met financiële problemen. 
De diaconie bezint zich op lokale hulp aan vluchtelingen en zoekt naar een betere samenwerking 
met andere diaconieën in het interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven (iDOE). Voor het vele 
werk op het terrein van de diaconie hebben we behoefte aan professionele ondersteuning en 
coaching, vooral op het gebied van de schuldhulpvragen. 
 
Onze steun aan al dit werk is onmogelijk zonder uw steun en daarom is deze jaaractie ook een 
vraag naar ieders betrokkenheid bij diaconaat. In de jaarlijkse actie vraagt de diaconie u om een 
financiële bijdrage. Aan de landelijke kerk moeten wij € 10,- per gever afdragen ( zogenaamde 
"quota"). Indien uw financiële situatie het toelaat, verzoeken we om een minimale bijdrage van      
€ 25,- per jaar. 
 
Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van bijgaande acceptgiro ( bedrag, naam + IBAN nummer 
invullen), of via internet bankieren of via de betaalknop op de website van de Diaconie 
(www.diaconieeindhoven.nl). 
 

Uitgaven Begroting 2016 
 

Werkelijk 2014 

    Giften & ondersteuning 16.050 
 

16.200 

Plaatselijk diaconaal werk 15.250 
 

13.184 

Professionele ondersteuning / coaching 12.500 
 

53.786 

Quota 5.000 
 

4.900 

Kosten kerkdiensten 2.000 
 

1.782 

Vorming diakenen 800 
 

457 

Adm. en beheerskosten 4.050 
 

4.406 

Subtotaal 55.650 
 

94.714 

Diaconale doorzendcollecten 23.000 
 

24.269 

Totaal 78.650 
 

118.983 
 
Mogen wij op uw steun, in welke vorm dan ook, blijven rekenen ? 
 
Bij voorbaat dank, 
Namens het College van Diakenen, 
 
Leo Steinhauzer 
Voorzitter College van Diakenen 
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