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Beste zusters en broeders,

De Zondag Diakonie staat Zoals gebruikelijk op de agenda. In de brief van november 2021
stond per abuis genoteerd: zondag 11 en 12juni. Dit jaar vaft deze collecte in het eerste volle
weekend van juU: zaterdag 2 en zondag 3juli 2022.
Dit is een echte Caritascollecte. Deze caritascollecte kent een diocesane bestemming. De
collecte wordt dus traditiegetrouw aan het bisdom afgedragen. De opbrengst wordt
gereserveerd voor projecten die parochiële caritasinstellingen in samenwerking met het
bisdom kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Zoals u weet uit allerlei berichten, zijn diakonie, caritas en barmhartigheid nauw verbonden
met de manierwaarop wij kerk willen zijn. Diakonie en liturgie zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden (zo leren Bijbel en Traditie ons). Liturgie kunnen we niet vieren zonder aandacht
te hebben voor de noden van onze medemensen in de parochie en de plekken waar we
wonen. Diakonie kan niet bestaan zonder dat het verbonden is met de wekelijkse liturgie.
Zeker nu we een missionaire Kerk willen zijn, mag diakonie het visitekaartje van ons geloof
en van onze geloofsgemeenschap van parochie en bisdom zijn. Ons geloof vraagt om
concrete daden, in het bijzonder om werken van barmhartigheid.

Het zou goed zijn als het pastoraal team in samenwerking met de parochiële caritasinstelling
en de werkgroep(en) diakonie deze zondag vorm kan geven. Wij doen hiervoor graag een
beroep op de creativiteit in uw geioofsgerrieenschappen.
Juist deze zondag is geschikt om bij gelovigen de belangstelling te wekken hoe geloof en
goede-werken-doen samengaan.
Juist deze zondag is geschikt om de Caritas een meer centrale plek te geven in het plaatselijk
gebeuren.
Twee voorbeelden:
een bloemengroet brengen aan de mensen die actief zijn op het terrein van Caritas en
Diakonie of een rozenactie organiseren: mensen in de kerk kunnen medemensen die
ondersteuning behoeven, een roos brengen.
Zo ligt de nadruk wat minder op de collecte, maar wel op het feit dat Christus van elke
gelovige verwacht dat zij/hij haar/zijn geloof in daden omzet (houd van God én van de
naaste).
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Bij deze brief vindt ii twee bijlageri:
- n’ede van een voorbece (o jlage 1)
- mode’ van een cc: ecteaanbevehng (bijage 2)

De hi&bj aangeooden teksten bieden aanknopngspunten o9 in het weeend ver 2 en 3juli
erin ce :ijd evoor en erna nog eens extra de dakorie 9 de saroc’iie een jitdrukkelke

plaats te geven.

Gaarne spreker wj bi deze geegeni-eid orze grote waardering er danKbaateid u: voor al
diegenen de re: oet-okkenheid, in2et, samerwerk ng er met het geloof as Dm9 3 CaiZaS

en de diakonie concreet maken. Ze houden in elke geioofsgereerschap het be!ang van
ge oof met dacen hoog. Dat is voora van b&ang voor al die renser n nood, voo orze
sch.eppirg en voor de toekomst van on’e sarenevirg.

Met hartelijke groet,

Diaker Vincent de Haas,
Pisscbopoeliik gedelegeerde voor de Parochéle Caitasirstellngen
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