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Waar het op aankomt

Is dit niet de inzet die ik verkies:
boeien van onrecht verbreken,
knellende banden 
van vrijheid en onderdrukking
aan stukken slaan?

Is dit niet waar het op aankomt:
hongerigen je brood reiken,
vluchtelingen een tehuis bieden,
naakten kleden,
je medemens niet verloochenen?

Dan zul je licht zijn,
glanzen als een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder,
met gerechtigheid
als de zon op je weg.

Als je hem aanroept, het Licht,
dan antwoordt hij.

Als je om hem schreeuwt,
zal Hij zeggen: hier ben ik.

Als je niemand onderdrukt, of minder acht,
als je het kwaad onverbloemd aan de kaak stelt,
als je je brood deelt met iedere behoeftige,
en als je de verlangens van de armen niet negeert,

dan zal jouw licht
stralen in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen in jouw bestaan!

Harry Krebbers,  
naar Jesaja 58, 6-10
in: Medemens-3,  
Kerk in Actie 2014, pag. 9



Ter inleiding          1

Katholieke zorginstellingen en hun identiteit       2

Kerk en Samenlevingsbrief over samenhang en isolement      4

De kracht van de PCI is snel en adequaat handelen       6

“In balans brengen en houden van de verticale en horizontale dimensie”   10

De toekomst van de kerk - de kerk van de toekomst in de Euregio?   14

Diaconaal opbouwwerk als vorm van presentie      16

Eerste Bonifatius pelgrimsdag: Te Doen Gerechtigheid     18

Cordaid eert ‘stille helpers’         20

Oecumenische Diaconale Prijs Arnhem 2014      24

Diaconie en diaconale Prijzen        26

Netwerk SchuldHulpMaatje wordt landelijke Vereniging     28

Bram van Mil start met Jobgroups in Leiden      30

Armoede op het spoor komen        31

Tien stappenplan bij individuele hulpverlening       32

Gedreven helpers, boekbespreking        34

Bouwen in vertrouwen, boekbespreking       37

Agenda en weetjes          39

Cordaid Armoede in Nederland; oproep donateurs en abonnees    40

Colofon

Meditatief: Waar het op aan komt

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 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, losse nummers: € 5,00 excl. porto. 
In het jaar 2015 stijgt de abonnementsprijs vanwege hogere (porto)kosten naar € 22,50.  
Voor abonnementen en bestellingen:
LKDB, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6128201.
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

Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële 
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke reflecties, beleidsmatige vergezichten, 
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 is Diakonie & Parochie 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. 
Voor overname van foto’s, gedichten 
en cartoons neemt u contact op met 
de eindredacteur: crijns@ziggo.nl
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Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: Jan Bosman, Erik 
Borgman, Henriëtte van den Broek, Hub Crijns, Meta Floor, Margriet Kok, 
Kees van Kordelaar, Jan Maasen, Berry van Oers, Redactie Dit wil ik met je 
delen, Carla van der Vlist, Hub Vossen, Jozef Wissink.  
Eindredactie: Hub Crijns.
Foto omslag: Hub Crijns.
Redactie en uitgever: LKDB, ’s-Hertogenbosch. 
Opmaak: Hans van Eck (Impressio Communicatie)
Druk: Drukkerij De gebroeders Roggeband Breda.
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