
DiakonieDiakonie      
Parochie&

Historische modellen van Diaconie Deel 6. Impressies van Diaconie en Caritas

Alphons Ariëns over caritas en diaconaat

“Ik wil contact maken, een band opbouwen, in gesprek komen, luisteren”

Zorg voor Caritas. (I)PCI-besturenmiddag in bisdom Haarlem-Amsterdam

Een oecumenisch begeleider in Israël en Palestina

  

Een uitgave 
van het LKDBMMeditatief

Het vasten dat God verlangt
 
In ons gebed en ons vasten
zoeken wij u God,
verlangend naar uw weg 
uw vrede en gerechtigheid,
uw recht en uw nabijheid.

In ons leven en werken
zoeken wij u God,
niet met pronk en praal,
noch met elleboogwerk en gekijf
of geruzie, gesloof en gedrijf.

Als boosaardige boeien losraken,
strengen van het juk knappen,
geknechten hun rug rechten,
tralies en deuren openspringen,
dan bidden en vasten wij
in uw naam.

Als we ons brood delen met wie honger heeft,
arme zwervers opnemen in ons huis,
asielzoekers helpen met inrichten,
zorg geven aan jong en oud om ons heen,
dan bidden en vasten wij
in uw naam

Als we verdriet delen met overlevenden,
doden begraven en ons hun leven herinneren,
boodschappen doen voor bejaarde buren,
gevangenen een brief schrijven,
dan bidden en vasten wij
in uw naam.
 
Dan zult u ons leiden
als een bron die altijd laaft
als een tuin die altijd bloeit
als een stad die altijd leeft
als een economie die altijd dient.
U, de bouwer en schepper 
van al ons werken.
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Meditatief: Het vasten dat God verlangt

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 is in 2020 de abonnementsprijs verhoogd naar € 30,00; losse num-
mers: € 5,00 excl. porto.

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

administratie@rkdiaconie.nl

Voor abonnementen en bestellingen:
E-mail 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


