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Naar: Johannes 10, 11-15

Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder’.
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Een huurling, iemand die geen herder is,
en die niet de eigenaar van de schapen is,
laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht
zodra hij een wolf aan ziet komen.
De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
de man is een huurling en de schapen
kunnen hem niets schelen.
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Participatiesamenleving, Wmo en zorg. Presentie doordacht

Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de schapen ken.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
God, U kent ons bij voor- en achternaam,
wij laten U niet onverschillig.
U blijft bij ons,
juist als gevaren op de loer liggen.
Ook wanneer onze ogen ons belemmeren te zien,
wanneer verdriet, zorgen, boosheid of angst
onze blik vertroebelen,
ziet U ons, en houdt U niet op,
ons te roepen, bij naam en toenaam.
Zo bent U, zo is uw Naam:
Ik ben er.
Amen
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Kerken en Wmo - een zoektocht
“Justitia et Pax schakelt tussen lokaal, nationaal,
Europees en internationaal werk”
Presentie in de participatiesamenleving
Contemplatief pastoraat

I

&

Diakonie
Parochie

Inhoud
Ter inleiding									
1
Kerken en Wmo - een zoektocht							
Met ingang van 1 januari 2015 is de wereld veranderd				





2
8

Armoede en levenslessen								
10
Presentie in de participatiesamenleving 						
12

“Justitia et Pax schakelt tussen lokaal, nationaal, Europees en internationaal werk”

16

Contemplatief pastoraat in de marge van de samenleving				

20

Cordaid Nederland ondersteunt sociale coöperaties					

24

Noaberhuus als model van participatie samenleven					

26

De Heilige Geest als inspiratiebron							
28
De samenleving hangt van liefde aan elkaar						

30

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.
Abonnementsprijs € 22,50; losse nummers: € 5,00 excl. porto.
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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.
Het tijdschrift werkt nauw samen met de site van de Diaconale Alliantie www.rkdiaconie.nl
Kijk voor meer diaconale voorbeelden en meer diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee.
Vraag een inlogcode aan. Bezoek www.rkdiaconie.nl
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Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële
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crijns@ziggo.nl
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