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Diaconale kernwoorden. Over dienstbaarheid en bemiddeling.

Ariëns Prijs voor Diaconie
Project SchuldHulpMaatje komt stevig op gang 

Afscheid van eindredacteur Esther van der Panne
Religies over ‘zorg voor de naaste’

Een uitgave 
van het LKDBMMeditatief

 Je medemens  Kussend als je vrouw
 Hub Crijns  Spelend als je dochter
  Stoeiend als je zoon
  Voelend als je moeder
  Redenerend als je vader
  Je medemens is familie

  Smachtend naar liefde
  Uitkijkend aan waardering
  Hopend op vriendschap
  Je medemens is je wereld

  Kijkend naar je glimlach
  Horend naar je stem
  Ruikend naar je lijf
  Je medemens is dichtbij

  Lijdend onder onrecht
  Vragend naar water
  Vechtend om brood
  Zoekend naar kleding
  Vragend om onderdak
  Vechtend om beter te worden
  Verlangend naar contact als gevangene
  Huilend om de dood
  Roepend om hulp
  Je medemens zit om de hoek

  Omgaand met een handicap
  Uitkijkend naar een baan
  Worstelend om mee te doen
  Levend als mensen
  Waarom zoek je je medemens zover? 
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Diakonie & Parochie
Wat is dit voor een tijdschrift?
Onder Diaconie verstaan we:
•	 allerlei manieren waarop
•	 groepen christenen (waaronder parochies)
•	 zich solidariseren met mensen in nood
•	 of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Diakonie & Parochie is een tijdschrift dat speciaal naar parochies en Parochiële Caritas Instellingen 
kijkt. Het wil de lezers helpen parochies te doen uitgroeien tot meer diaconale gemeenschappen.
Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van 
de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. 
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier 
keer per jaar.

Abonnementsprijs € 17,10 in 2011, losse nummers: € 5,00 excl. porto. 
Voor abonnementen en bestellingen:
Postbus 13049, 3507 LA Utrecht,
tel: (030) 232 69 09, fax (030) 230 70 99
e-mail: bestel@rkk.nl
Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november.

Het tijdschrift werkt nauw samen met de site van de Diaconale Alliantie www.rkdiaconie.nl Kijk voor 
meer diaconale voorbeelden en meer diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee. Vraag een 
inlogcode aan. Bezoek www.rkdiaconie.nl

Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie wil ingaan op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Paro chiële 
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke ontwikkelingen, beleidsmatige ont-
wikkelingen, oogst van conferenties en werkdagen, concrete voorbeelden, interviews met mensen in 
de praktijk, recensies van relevante boeken vullen de pagina’s. Het aantal pagina’s per nummer is uit-
gebreid. Zo kan Diakonie & Parochie uitgroeien naar een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor 
redactionele contacten: crijns@ziggo.nl

Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen uit dit tijdschrift wordt 
op prijs gesteld, mits de bron wordt 
vermeld. Uitgezonderd zijn foto’s, 
gedichten en cartoons.
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