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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 

Zalig de treurenden 
Gelukkig zijn er wenende mannen 
die hun verdriet tonen en tranen laten vloeien 
Zij zijn de troost voor onze kinderen 

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 

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 

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. 

Jaargang 30
Nummer 4
 
December 
2017

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

Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,  
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch, 

administratie@rkdiaconie.nl

Voor abonnementen en bestellingen:
Email 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
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