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Eucharistie vieren en diaconie. Diaconie en Caritas aan het werk

1. Laat op de avond van een zonnige en warme dag
staat hij buiten de planten water te geven.
‘Is jouw dag nog niet ten einde?’, vraag ik hem.
‘Nee, want als ik het nu niet doe
zeggen ze morgen: ‘Waar was je gisteren?’
2. Waar was je toen je nodig was,
toen wij je nodig hadden?
Waar was je toen wij honger en dorst leden?
Waar was je toen we in haveloze kleding gingen?
Waar was je toen we ontheemd in een vreemd land verbleven?
Waar was je toen het gevang onze vrijheid en waardigheid ontnam?
Waar was je toen we nutteloos tot een last voor de samenleving
werden gemaakt?
Waar wàs je? ..., waar wàs je?…
3. Heet jouw God niet: ‘Hij die is’?
Heet mijn God niet: ‘Hij die is’?
Heet onze God niet: ‘Hij die is’?
4. Hij die is
voor wie kwetsbaar is en klein
voor wie onzichtbaar is en nutteloos
voor wie de samenleving geen oog, oor of begrip heeft
voor wie alleen telt in statistieken van werkeloosheid en
arbeidsongeschiktheid
voor wie de stempel krijgt: ‘Jij hoort hier niet!’
5. Onze God, een God tegen wie gezegd mag worden: ‘Waar ben je?’
En hij antwoordt:
‘Ik ben er in mensen
Zo ben IK in jou’

Een uitgave
van het LKDB

Verbinding tussen eucharistie vieren en diaconie
“De rode draad is de sociale kracht van religie aanboren en doorzetten”
Over in- en uitloop en gemeenschap in
Inloophuis Schothorst Amersfoort
Onderzoek Armoede in Nederland 2016
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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 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.
Ook in 2017 blijft de abonnementsprijs € 25,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch,
administratie@rkdiaconie.nl
Voor abonnementen en bestellingen:
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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
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