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Diaconale kernwoorden. Diakonia in het NT en ‘Collins-discussie’.

Ubi caritas est
gebrekkig
ziek
gevangen
koud
vreemd
eenzaam
verdrietig

liefdevol
raken en aanraken
geraakt worden
raakbaar zijn
ogen om te zien
oren om te luisteren
neus om te ruiken
handen om te gebruiken
voeten om te lopen
rug om te dragen
wie dan?
hoe dan?
je medemens in nood
ontmoeten

zwervers elke dag eten brengen
verslaafde mensen drinken geven
verwarde mensen kleden
rare vreemdelingen onthalen
verslaafde gevangenen bezoeken
aids zieken bezoeken
verlaten verstorvenen begraven
barmhartigheid doen
gerechtigheid nastreven
ruzie verzoenen
vrede maken

Hub Crijns
21 november 2011

Een uitgave
van het LKDB

waar liefde is
daar is God

Reacties op het proefschrift Diaconie van Henk Meeuws
“Het gaat om mensen opzoeken, verbindingen maken, schakelen”
Winnaar Brood en Rozen Bisdom Rotterdam
Noodsignalen uit het Paradijs
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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 € 20,00 in 2012, losse nummers: € 5,00 excl. porto.
Voor abonnementen en bestellingen:
LKDB, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch.
E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.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

Colofon
Meditatief: Ubi caritas est
Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie wil ingaan op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen, 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 bedraagt
40. Zo kan Diakonie & Parochie uitgroeien naar een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor redactionele contacten: crijns@ziggo.nl
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Druk: Drukkerij Accuraat Breda.

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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