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Ik zal er zijn voor jou 

God laat zich kennen als de God van het Verbond. 
Schepping en schepselen zijn verbonden in een verbond van liefde en zorg. 
God toont zijn bekommernis om Zijn volk. 
Hij noemt zijn naam in dat Verbond:
Ik zal er zijn voor jou

Hongerigen voeden met de kookgroep
In de kinderkerk de boodschappenmand vullen voor de Voedselbank
In de moestuin met mensen van allerlei slag samen werken
Met klussen verbinden, net als met buurtmaatje zijn. 
Ik zal er zijn voor jou

Naakten kleden met de kledingwinkel
Mensen mogen ‘uitdeuken’ in het Inloophuis 
Gasten uit begeleid-wonen-projecten zitten naast ouderen uit het dorp.
Een Sinterklaasactie geeft kinderen in armoede een gezicht.
Ik zal er zijn voor jou

Mensen veraf ondersteunen met de smulkraam
Wijkbewoners eten met vluchtelingen
In andermans schoenen gaan staan en kijken hoe dat voelt
Door contact te maken voelen Roma zich erbij horen.
Ik zal er zijn voor jou

Diaconie en caritas verbinden Kerken met elkaar
Mensen verlichten acute nood 
Mensen verbinden zich met anderen 
Mensen lopen een eind mee
Ik zal er zijn voor jou

Samenwonen met kwetsbare mensen is een levensschool
Mensen in de nachtopvang bed, bad en brood geven
Mensen gevangen in schulden bijstaan
Mensen in rouw ontmoeten elkaar.
Ontroostbaren troosten
Ik zal er zijn voor jouH
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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
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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
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Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: Hub Crijns,  
Willem-Jan Hanegraaf, Trinus Hoekstra, Bram Hommel, Frank van Lierde, 
Jan Maasen, Gerard Moorman, Mirjam Schuilenga, Erik Sengers,  
Willem Marie Speelman, Guus Timmerman,  Embregt Wever,  
Jozef Wissink, Joep van Zijl.
Foto omslag: Hub Crijns.
Redactie en uitgever: LKDB, ’s-Hertogenbosch. 
Opmaak: Hans van Eck (Impressio Communicatie)
Druk: Drukkerij De gebroeders Roggeband 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.
Abonnementsprijs in 2016 bedraagt € 25,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.

Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,  
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch, 

administratie@rkdiaconie.nl

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.

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
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