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Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
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Historische modellen van Diaconie Deel 8. Diaconie en Caritas in coronatijd

Maar, Ze zeggen dat een hotel
in het westen van het land
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.
Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Richard Hendrick, OFM
Leger des Heils Eindhoven,
13 maart 2020
(Gedeeltelijke overname)
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Liefde heeft de kracht van een sacrament volgens Simone Weil
“Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leidenaar volstaan”
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Share the Journey actie tijdens Migrantenzondag 2020
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Diakonie & Parochie
Wat is dit voor een tijdschrift?
Onder Diaconie verstaan we:
“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en
bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van
lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van
rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.” (Crijns H., e.a., Barmhartigheid en gerechtigheid,
2004, pag. 392).
Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van
de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke d
 iaconale organisaties.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
Vanwege gestegen (porto)kosten is in 2020 de abonnementsprijs verhoogd naar € 30,00; losse num
mers: € 5,00 excl. porto.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch,
administratie@rkdiaconie.nl

Paters van de sociale actie, boekbespreking						
40
Zeven geestelijke werken, boekbespreking

42

Agenda & Weetjes

44

Colofon en logo		
Meditatief: Vergrendeling

Voor abonnementen en bestellingen:
E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.nl
Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november
van elk jaar.
De digitale plek van het tijdschrift is www.rkdiaconie.nl. Kijk voor diaconale voorbeelden
en diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee. Vraag een inlogcode aan.
Bezoek www.rkdiaconie.nl

Colofon
Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke reflecties, beleidsmatige ver
gezichten, 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 minimaal 40. Zo is Diakonie & Parochie een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor
redactionele contacten: crijns@ziggo.nl
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