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Meditatief
Engelen gevraagd
engelen zijn mensen met een boodschap,
waar ze komen wordt alles vol leven en licht.
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Ecologische spiritualiteit. Proeven van Diaconie en Caritas

engelen zijn wezens van vlees en bloed,
die de wereld in het rechte spoor houden.
het zweet van aarde bewerken,
brood om te eten
de kracht van putten slaan,
water om te drinken
het gezoem van naaimachines,
kleren om te dragen
het fluisteren van monden,
zorg bij de zieken
een lach bij de deurbel,
bezoek voor de vreemdelingen
een kaars opsteken in de kapel,
bezoek voor gevangenen
verhalen, foto’s, en muziek,
een dode begraven
Je zou je een wereld
vol engelen kunnen voorstellen,
die mensen helpen
bij hun problemen, zorgen,
alleen zijn.
Wil ik, kun jij, in deze wereld
iemands engel zijn?

Manna in de woestijn. Op zoek naar een ecologische spiritualiteit
Hub Crijns
17 augustus 2017

Een uitgave
van het LKDB

“Door het doen, de concrete hulp, de dienst van liefde
maken we die verbinding met geloof”
Consuminderhuis Landgraaf wint Dr. Poelsprijs 2017
Vrijwilligerswerk als moreel kapitaal
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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 diaconale organisaties.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier
keer per jaar.
Ook in 2017 blijft de abonnementsprijs € 25,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch,
administratie@rkdiaconie.nl
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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

Colofon
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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