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Diaconaal handelen. Dienen, diaconie, caritas, naastenliefde

De toekomst van ‘dienen’ uit het refrein ‘leren, vieren en dienen’

“Caritaswerk is concreet handen en voeten geven aan het evangelie”

Werken van Barmhartigheid digitaal en tentoongesteld

Handreiking armoede en kinderen

  

Een uitgave 
van het LKDBMMeditatief

Luister christen Luister christen, 
ik was hongerig 
en jij vormde een actiegroep 
en bediscussieerde mijn honger. 
Ik dank je. 

Ik was in de gevangenis 
en stil sloop jij weg 
naar de kapel in je kelder 
en bad om mijn vrijlating. 
Ik dank je. 

Ik was naakt 
en ernstig ben je nagegaan 
en heb je gediscussieerd 
of mijn naaktheid wel ethisch was. 
Ik dank je. 

Ik was ziek 
en je knielde en dankte God 
voor jouw eigen goede gezondheid. 
Ik dank je. 

Ik was dakloos 
en jij preekte tot mij 
over geestelijk onderdak 
en de liefde van God. 
Ik dank je. 

Ik was eenzaam en verlaten 
en je liet me alleen 
om voor mij te gaan bidden. 
Ik dank je. 

Je bent vroom en bij God. 
Maar ik, ik ben nog steeds 
hongerig, alleen, naakt, 
ziek en gevangen, 
dakloos en koud.

Uit: Jan Brok, ‘Geef ons 
heden ons dagelijks brood, 
bidden met de armen’, 
Nederlandse Missieraad, 
’s-Hertogenbosch 2003, 
pag.89-90
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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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