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Arm zijn we niet
 

God, arm zijn we niet,

want we hebben een hoofd

en we hebben handen.

Arm zijn zij,

die geen ogen hebben om te zien

of geen handen om uit de mouwen te steken.

Wij hebben wel een taak van U gekregen, God,

de opdracht om blinden te laten zien,

om lammen te helpen met lopen,

om zieken weer gezond te maken.

Ons voorbeeld is daarbij Jezus,

die wij onze Heer mogen noemen.

Hij wordt nog steeds geboren

als de nieuwe mens

zich losmaakt van de oude

en op zoek gaat naar een medemens.

God, arm zijn we niet,

rijk zijn we niet.

Arm zijn we zonder uw genade

en rijk als U van ons houdt.

Rijk of arm, wij behoren U toe.

Onbekend, Peru
Uit: Jan Brock, ‘Geef ons heden ons dagelijks brood - Bidden met de armen’, 
Nederlandse Missieraad, ’s-Hertogenbosch, 2003, pag. 86-87.
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Meditatief: Arm zijn we niet

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

IInhoud Geloven in mensen
De werkconferentie over armoede en schulden
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Mis deze confentie niet!
Ga voor meer informatie en aanmelding naar

www.geloveninmensen.nu

Vrijwilligers van PCI-en, diakens en 
vele anderen in de kerken weten dat 
er in Nederland nog steeds armoede 
bestaat en zetten zich met hoofd, 
hart en handen in om daar wat 
tegen te doen. Omdat ze geloven in 
mensen. Ieder mens telt en is even 
waardevol! Armoede en schulden 
botsen echter vaak met het leven 
zoals God dat bedoeld heeft. 
Op 26 januari organiseren kerken 
en kerkelijke organisaties een grote 
werkconferentie voor iedereen die 

zich inzet voor mensen in armoede 
en/of schulden. Dit wordt een dag 
vol inspiratie, ontmoeting, verras-
sende sprekers, praktijkvoorbeelden 
en tips over hoe je betrokkenheid 
dichtbij mensen in nood invult. 
Het programma biedt, naast spre-
kers van naam en faam, een groot 
aantal specialistische en interactieve 
deelsessies, waar de deelnemers 
volop de gelegenheid krijgen kennis 
te delen, ervaringen uit te wisselen 
en elkaar te inspireren. 
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