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Meditatief
Van oorlog en zoeken naar veiligheid
En toen kwam de oorlog.
Waarom de bommen vielen
was je niet zo heel duidelijk.

&

Diakonie
Parochie
Diaconie en caritas. Werk in uitvoering

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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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 in 2016 bedraagt € 25,00; 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
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

Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: Mariëlle Beusmans,
Ina van de Bunt-Koster, Jan Bosman, Hub Crijns, Jan Gruiters, Jan M
 aasen,
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Wissink, Marja Wittenbols.
Eindredactie: Hub Crijns.
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Redactie en uitgever: LKDB, ’s-Hertogenbosch.
Opmaak: Hans van Eck (Impressio Communicatie)
Druk: Drukkerij De gebroeders Roggeband Breda.
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