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Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als je niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Uit: ‘Medemens-6’, Kerk in Actie, Utrecht 2018, pag. 41.

Jaargang 32
Nummer 2
 
Juni 2019



Ter inleiding          1

Historische modellen van diaconie Deel 3        2

Economie van het genoeg          6

Ethische reflectie over inkomensverdeling       10

“Het hoofddoel van de Vincentiusvereniging is armoedebestrijding”   14

Diaconie in de Elisabeth Parochie        18

Verder met je werk na angst en agressie       20

Eenendertig genomineerden voor de Ariëns Prijs 2019   22

Opvang van Venezolaanse vluchtelingen in de regio     24

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’        26

In beweging naar duurzaamheid en rechtvaardigheid     30

Armoede, schulden en SchuldHulpMaatje       32

Bij de Halte wint Ab Harrewijn Prijs 2019       34

De ontdekking van kwaliteit, boekbespreking      36

De goede gemeenschap, boekbespreking       38

Agenda & Weetjes         40

Colofon en logo   

Meditatief: Met open armen

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

IInhoud

Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen uit dit tijdschrift wordt 
op prijs gesteld, mits de bron wordt 
 vermeld. 
Voor overname van foto’s, gedichten 
en cartoons neemt u  contact op met 
de eindredacteur: crijns@ziggo.nl

ISSN 09229647

Colofon
Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: 
Gerard Agterkamp, Marielle Beusmans, Hub Crijns, Bob van Dillen,  
Caroline Doelman, Freddy Janssens, Christian Jongeneel, Jan Maasen, 
Henk Meeuws, Trees Versteegen, Hub Vossen, Niek van Waterschoot,  
Joep van Zijl.
Eindredactie: Hub Crijns.
Foto omslag: Hub Crijns.
Redactie en uitgever: LKDB, ’sHertogenbosch. 
Opmaak: Hans van Eck (Impressio Communicatie)
Druk: Drukkerij Roggeband & Accuraat Breda.

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 2019 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:
Email 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


