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 en de pastoraatsgroepen 

  

  

  Rotterdam, 10 maart 2020 
onderwerp: Diaconieprijs 2020  

   

   

Geachte heer, mevrouw,    

   

 

“Waar men ook kijkt, het Woord van God wijst erop dat armen het noodzakelijke 

om te leven niet hebben omdat ze afhankelijk zijn van anderen. Zij zijn de 

onderdrukte, de nederige, degene die uitgestrekt ter aarde ligt. Toch had Jezus ten 

opzichte van deze ontelbare schare van behoeftigen geen angst om zich met ieder 

van hen te vereenzelvigen: “Al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten 

van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.”(Mat. 25, 40)”  

Paus Franciscus, Boodschap voor de derde Werelddag van de Armen 2019, par. 5 

 

Mgr. J. van den Hende heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot Jaar van het Woord van God. Dit themajaar 

vraagt niet alleen aandacht voor de Heilige Schrift, maar ook voor de persoon van Jezus Christus, 

waarin Gods liefde zichtbaar is geworden. Luisteren naar Gods woord gebeurt zowel in catechese en 

liturgie als in diaconie. Het Woord van God herinnert ons voortdurend aan de barmhartige liefde van de 

Vader en daagt ons uit om zelf barmhartigheid te beoefenen en aandacht te hebben voor de kwetsbaren 

en buitengeslotenen. 

 

We willen daarom de uitreiking van de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitdrukkelijk plaatsen in het 

kader van het themajaar.  Dat doen we door daarin de werken van barmhartigheid centraal te stellen. 

Zij herinneren ons eraan, dat ons geloof zich vertaalt in concrete en dagelijkse daden, bestemd om onze 

naaste lichamelijk en geestelijk te helpen en waarover wij geoordeeld zullen worden. De lichamelijke 

werken van barmhartigheid zijn ontleend aan het verhaal over het Laatste Oordeel in het Mattheus-

evangelie (Mt. 25, 31-46). Mattheus spreekt over zulke primaire menselijke noden als de behoeften aan 

eten en drinken, kleding, onderdak, aandacht en zorg. Later is daaraan nog de doden begraven 

toegevoegd als het bewijzen van de laatste eer aan een overleden mens. De traditie heeft ook zeven 

geestelijke werken van barmhartigheid ontwikkeld, gebaseerd op uitspraken in de Schrift: de 

bedroefden troosten, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, in moeilijkheden goede raad 

geven, lastige mensen geduldig verdragen, aangedane beledigingen vergeven en bidden voor levenden 

en doden. En in 2016 heeft paus Franciscus aan beide lijsten een achtste werk van barmhartigheid 

toegevoegd: de zorg voor ons gemeenschappelijk huis (= de schepping). 

 

De Diaconieprijs kent sinds 2011 drie categorieën, waarbij de winnaar in elke categorie een prijs van 

1.000 euro ontvangt. De jury zal tevens bepalen welke winnaar de wisseltrofee krijgt. 

 

 

 



  

Dit jaar werken we met de volgende drie categorieën: 

 

1. ‘Werk(en) van barmhartigheid’ door volwassenen. Het kan daarbij zowel gaan om een of 

meerdere lichamelijke werken van barmhartigheid als om geestelijke werken van 

barmhartigheid.  

2. ‘Werk(en) van barmhartigheid’ door kinderen en jongeren (tieners). Denk daarbij niet alleen 

aan activiteiten van M25-groepen of in het kader van DiaconAction. Ook vormselgroepen, die 

als onderdeel van het vormselproject ‘Vuur en Vlam’ een concrete activiteit hebben uitgevoerd 

rond een werk van barmhartigheid of een andere jongerengroep kunnen hun activiteit 

aanmelden.. 

3. Het achtste werk van barmhartigheid: ‘de zorg voor het gemeenschappelijke huis’ (zorg voor 

de schepping). 

 

Gaarne nodigen we u uit om een diaconale activiteit van uw parochie of kerkelijke instelling aan te 

melden voor de diaconieprijs 'Brood en rozen' 2020 

Denk niet te snel: 'wat wij doen is niets bijzonders.' Want wat voor u vanzelfsprekend lijkt, kan voor 

anderen heel nieuw en uitdagend zijn.  

 

Aanmelden kan via bijgaand formulier (bijlage 1), dat u ook kunt downloaden van de pagina  

https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/dienen/brood-en-rozen  

 

De aanmeldingstermijn sluit op 1 juli 2020.  

Alle geaccepteerde aanmeldingen willen we onder de aandacht brengen van een breder publiek, ter 

inspiratie en bemoediging. Dat zal gebeuren in de vorm van een kalender. 

 

Uitreiking Diaconieprijs 

Gewoontegetrouw wordt de Diaconieprijs uitgereikt op de zaterdag tussen de feestdagen van twee 

diaconale heiligen, Sint Maarten en de Heilige Elisabeth van Thüringen. Dit jaar dus op zaterdag 14 

november. Hoe toepasselijk is het, dat de volgende dag ook de vierde Werelddag van de Armen wordt 

gehouden. We hebben Desiree Krikhaar bereid gevonden om die ochtend een presentatie te geven over 

de uitbeelding van de Heilige Elisabeth in de kerkelijke kunst, waarbij vanaf het begin een 

uitdrukkelijke verbinding werd gelegd met de werken van barmhartigheid. 

 

Impulsbijeenkomst ‘Werken van barmhartigheid’ 

De Diaconieprijs krijgt nog een inhoudelijk vervolg met een impulsbijeenkomst rond de werken van 

barmhartigheid begin 2021. Het programma voor die bijeenkomst moet nog worden ontwikkeld. In 

ieder geval zullen de prijswinnaars en enige andere bijzondere projecten worden uitgenodigd om hun 

projecten inhoudelijk te presenteren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

 

 

 

R. Peeters 

hoofd pastorale dienstverlening 

https://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/dienen/brood-en-rozen

