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Geachte dames en heren,

Graag vragen wij uw aandacht voor deAntoniusprijs voor diaconie 2078. Sinds 1995 bestaat er
in het Bisdom Breda een prijs voor diaconie. Tot 2009 werd deze prijs elke twee jaar
uitgereikt en vanaf 2014 eens in de vier jaar. De prijs werd ingesteld voor parochiële of
regionale activiteiten op het terrein van Kerk en Samenleving, die een voorbeeld kunnen zijn
voor andere groepen en parochies.

Voor de prijs kunnen allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale
groepen of personen in aanmerking komen.

De jury let bij de beoordeling op criteria als: de diaconale inhoud, de originaliteit van de
activiteit, de wijze van aanpak, de mogelijkheid voor andere groepen om het initiatief in de
eigen omgeving vorm te geven. De ingediende projecten worden verzameld in een brochure
die beschikbaar komt voor parochies en caritasinstellingen.

De prijs zal door bisschop Liesen worden uitgereikt op zondag 18 november 2018, de
Werelddag van de Armen. Deze dag is door paus Franciscus ingesteld in zijn afsluitend
schrijven voor het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. Hij heeft daarin bepaald dat
deze dag jaarlijks gehouden zal worden op de 33e Zondag door het jaar, dat is de één na
laatste zondag van het kerkelijk jaar als voorbereiding op het feest van Christus, Koning van
het Heelal, die zich geïdentificeerd heeft met de geringe en arme mens en ons richt op
werken van barmhartigheid.

Onze vraag aan u is om voordrachten te doen voor deze diaconale prijs. De voordracht kan
tot 15juni 2018 bij ondergetekenden worden ingediend. Bij hen kunt u ook terecht voor
nadere informatie. Op de volgende pagina vindt u de elementen voor een juiste voordracht.

Met vriendelijke groeten,

:
Drs. Befi Hartmann
Secretaris-generaal

Bezoekadres
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
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Bisdom Breda

Noodzakelijke gegevens voor een goede voordracht voor de Antoniusprijs 2018

Voor de prijs kunnen allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale
groepen of personen in aanmerking komen.

Voordrachten kunnen worden gedaan door parochies, parochiebesturen, parochiële
groepen, pastorale teams of andere plaatselijke pastorale of diaconale organen.

De jury let bij de beoordeling op criteria als: de diaconale inhoud, de originaliteit van de
activiteit, de wijze van aanpak, de mogelijkheid voor andere groepen om het initiatief in de
eigen omgeving vorm te geven.

Om de voordracht in behandeling te kunnen nemen, dient een aantal gegevens er in te zijn
opgenomen:

1. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van degene die de voordracht doet en
namens wie de voordracht gedaan wordt.

2. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon van de groep of
het project dat wordt voorgedragen.

3. Een nauwkeurige omschrijving van de reden(en) waarom de groep, de persoon, of
het project wordt voorgedragen.

4. Een voor een buitenstaander begrijpelijke omschrijving van wat de groep gedaan
heeft of waaruit het voorgedragen project feitelijk bestaat.

5. Desgewenst kunnen publicaties, materiaal, commentaren of andere verhelderende
bijlagen meegestuurd worden.

De voordracht véôr 15juni 2018 opsturen aan:

Beoordelingscom missie Anton iusprijs
Veemarktstraat 4$
4211 ZH Breda
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