
Jaarverslag 2014 diaconie Protestantse gemeente Lathum- 
Giesbeek. 

Uit het financiële jaarverslag mag u begrijpen dat de diaconie probeert om de ondersteuning uit te 
voeren met de middelen die uit de opbrengsten van het vermogen komen. Dat is niet nieuw. Wat 
wel nieuw is, is dat de opbrengsten van de bankrekening enorm snel terug lopen. Dat is een punt 
van zorg. 
Een nieuw fenomeen is het Protestants diaconaal krediet Nederland (PDKN). Bij KerkInActie 
kwamen herhaaldelijk verzoeken binnen van diaconieën of zij geld konden beleggen in 
binnenlandse projecten. Aan de andere kant kwamen er signalen van binnenlandse projecten die 
moeilijk te financieren waren. PDKN brengt vraag en aanbod bij elkaar. Onze diaconie heeft –bij 
wijze van proef- op kleine schaal deelgenomen en de proef is wat ons betreft geslaagd. Daardoor 
leeft het voornemen om hieraan op iets grotere schaal te gaan deelnemen. 
 
Het is elk jaar weer moeilijk om te bepalen welk leed we proberen te verzachten. Daarom komen 
meeste doelen die we steunen voor op de advieslijst die de PKN opstelt. Daarvan is in ieder geval 
vastgesteld dat de steun nodig is en op de juiste plaats terecht komt. 
Verder wordt (geldelijke) steun geboden bij rampen. 
 
In het afgelopen jaar heeft de diaconie ook weer getracht om de steun in onze directe omgeving 
te borgen. Wij zijn ons bewust van het feit dat de crisis nog steeds mensen kan raken in onze 
gemeenschap. Zo zien we ook dat er in grote mate een beroep wordt gedaan op de voedsel- en 
kledingbanken. 
 
Wat wel nieuw is in onze gemeente is een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een film. Het was 
fijn om te merken dat het organiseren van zo’n avond op prijs werd gesteld. Het plan om dit 
vaker te organiseren zal worden uitgevoerd. 
 
Daarnaast betrekken we de jeugd – waar mogelijk- bij de diaconale taken. Afgelopen jaar is geen 
bedrag door de leden van de jeugdkerk besteed aan doelen, omdat de jeugd al teveel hooi op de 
vork had. Volgend jaar wordt deze vorm van ondersteuning in principe weer voortgezet. 
 


