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Diaconie en caritas. Werk in uitvoering

Werk in uitvoering. Diaconie in de knel?

“In ons vredeswerk is de menselijke waardigheid leidend”

Diaconieprijs Brood en Rozen voor Bezoekgroep Sint Jacobsstaf

Noodfondsen en kerken; Kerken en zorg

  

Een uitgave 
van het LKDBMMeditatief

Van oorlog en zoeken naar veiligheid

En toen kwam de oorlog.
Waarom de bommen vielen
was je niet zo heel duidelijk.

Toen kwam de verwoesting.
Waarom je dorp werd gebombardeerd
kreeg je niet helder.

Toen kwam de honger.
Waarom er geen winkels meer waren
begreep je wel. Alles was kapot.

Toen kwam de dorst.
Waarom de waterleiding stuk was
kon je zien aan de puinhopen.

Toen kwam de naaktheid.
Waarom je geen woning meer had
deed je heel veel verdriet.

Toen kwam de vlucht.
Waarheen je moest gaan
en hoe lang je weg was wist je niet.

Toen kwam het vluchtelingenkamp.
Waarom daar geen toekomst was
kon niemand je meer vertellen.

Toen kwam de dood.
Waarom op dat wankele bootje
over dat grote water mensen verdronken
kostte je je laatste tranen.

Toen kwam de aankomst.
Waarom de mensen in het beloofde land
je zo verbitterd toeschreeuwden
kon je gelukkig niet verstaan.

Toen kwam de vrede.
Waarom je geloofde dat mensen
veiligheid en geluk kunnen maken
begreep je volledig.
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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 in 2016 bedraagt € 25,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.
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