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Nu zijn er economen
Vanwaar zijt gij gekomen
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Diaconale heilige Elisabeth van Thüringen. Diaconie en corona

Vroeger noemde je dat: slaven
Maar zij zijn daaraan gaan schaven
Ze laten je dagelijks aan reclame laven
En stellen het zo voor: het zijn gaven
Hun ideaal is een 24-uurseconomie
Wij allen vormen één grote machinerie
Voor deze slechts-radertjes-braderie
Buigen zij gewillig hun knie
Maar zijn we niet allen levende wezens
Microben, planten, dieren, mens?
Hebben wij allen niet deze wens:
Na gedane arbeid rust geven aan onze pens?
Die economen zijn bezig ons te doden
Zij negeren onze dierbaarste noden:
Slapen, liefhebben, zingen van oden
Zij doen niets dan de dood verafgoden.
Dus mensen, word wakker
Staak je gejakker
Bepaal gezamenlijk, makker met makker
Je rust-werk- en speeltijden net als een akker

Aart van den Dool, ‘Liefde en de samenleving’”
Gedichten, Apeldoorn 2020, pag. 57-58.

Elisabeth van Thüringen en Werken van Barmhartigheid
“Het zijn moderne vormen van naastenliefde en aandacht
en dat werkt aanstekelijk”
Encycliek ‘Fratelli Tutti’ fundeert diaconie
Kerk in de marge, Oratie Thijs Tromp
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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 Officium Caritatis, een diaconale dienst van de diaco
nale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. Het
Officium Caritatis vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
De abonnementsprijs blijft ook in 2021 voor een hele jaargang € 30,00; losse nummers: € 5,00 excl.
porto.
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Voor abonnementen en bestellingen:
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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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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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