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Meditatief
Mensen om niet te vergeten
Zalig de armen van geest
Gelukkig zijn er de simpele zielen
die eenvoudig doen wat moet gedaan worden
Zij zijn de heilige ruimte waarin God woont

&

Diakonie
Parochie

Zalig de zacht-moedigen
Gelukkig zijn er mensen met een week hart
die moedig mildheid tot kracht wekken
Zij zijn de rijkdom van deze aarde
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
Gelukkig zijn er nog hunkerende mensen
die nooit aflaten te schreeuwen om gerechtigheid
Zij zijn ons voedsel voor onderweg
Zalig de barmhartigen
Gelukkig zijn er nog barmhartige vrouwen
die kinderen baren zoals ze zijn
Zij zijn de hoop van deze wereld
Zalig de zuiveren van hart
Gelukkig zijn er de doorzichtige vaders
die hun hart laten spreken
Zij zijn iconen van Gods aanwezigheid
Zalig die vrede brengen
Gelukkig zijn er de dwaze moeders
die standvastig getuigen tegen de logica van het geweld
Zij zijn de kinderen van de vrede

Roos Maes, naar de bergrede
van Mattheüs (Mt 5,3-12)
in: ‘Adem halen, de wereld
rond’, Broederlijk Delen,
2006, pag.126

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt,
lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil:
Verheugt u en juicht want groot is uw loon in de hemel.
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Zalig de treurenden
Gelukkig zijn er wenende mannen
die hun verdriet tonen en tranen laten vloeien
Zij zijn de troost voor onze kinderen

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid
Gelukkig zijn er nog stoute mannen en vrouwen
die zich niet neerleggen bij onrecht
Zij zijn Gods droom voor de mensheid

Een uitgave
van het LKDB
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“Diaconie en caritas krijgen een gezicht en komen op de kaart te staan”
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ 2017 naar vluchtelingenproject Den Haag
Agatha Vreeling krijgt pater Grasveldpenning 2017
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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 diaconale organisaties.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier
keer per jaar.
Vanwege gestegen (porto)kosten wordt in 2018 de abonnementsprijs verhoogd naar € 27,50; losse
nummers: € 5,00 excl. porto.
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