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Meditatief
Lied voor bed, bad en brood
Dit huis is een huis
waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners,
genood of gekomen,
hun harten verwarmen,
van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft
tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest
in hun binnenste slaat.

&

Diakonie
Parochie

Dit huis is een huis
waar gemeenschap bestaat,
waar dromers en zeggers
bijeen zijn gekomen
om uiting te geven
aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat
die gaat stromen,
die nooit, door geen wetten,
zich inperken laat.

Margryp Poortstra, Geert-Harmen Veenstra,
Harry Pels, Liesbeth Timmers
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Historische modellen van Diaconie Deel 5. Diaconie en Caritas al werkendeweg

Dit land is een land
waar de grens openstaat,
waar zoekers en zwemmers,
uit nood hier gekomen,
van bed, bad en brood
en gerechtigheid dromen,
waarin wie wij zijn
tot erkenning mag komen,
de geest van het recht
is de mens’lijke maat.

Uit: Medemens-6
Kerk in Actie,
Utrecht, 2018,
pag. 27
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Solidair Friesland 65 jaar katholiek sociaal denken in praktijk brengen
“We zijn er om armoede de wereld uit te helpen, om te beginnen in Oldenzaal”
Uitreiking Ariëns Prijzen voor Diaconie 2019
“Vaak gaat het om het ontwarren van de hoe-nu-verder-puzzel”
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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 d
 iaconale organisaties.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
Vanwege gestegen (porto)kosten is in 2019 de abonnementsprijs verhoogd naar € 30,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.
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