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Een landelijk event in het derde weekend van november, waarbij groepjes jongeren
diaconale activiteiten ontplooien en diaconale projecten bezoeken. Zie de
landelijke DiaconActionwebsite.
In 2013 is DiaconAction in het weekend van 16/17 november.
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Amerikaanse zuster tot paus Franciscus: "Tot u kw am als bisschop van
Rome, beleefde ik een crisis in het geloof in de kerk maar ik ben
opgefleurd, sinds u paus bent gew orden." De paus: "Maak u geen
zorgen, ik ben tw ee keer per maand in een crisis!"

Wat vooraf ging...

In Amersfoort gebeurt DiaconAction sinds 2008, tot nu toe telkens op zondag. De dag

Kerkelijke Organisatie

wordt afgesloten met een viering en een maaltijd, 3 keer in het kerkcentrum van de H.
Geest, de 4e keer in de Sint Martinuskerk.
Een korte impressie van DiaconAction Amersfoort 2008 zit in een filmpje op YouTube
over 2GetRone uit 2008.
DiaconAction Amersfoort is in 2010 voorgedragen voor de (driejaarlijkse) Ariëns Prijs
voor Diaconie 2010, zie waardering van de jury.
Voor DiaconAction Amersfoort 2010 zie het verslag 2010 van coördinator Theo
Kolman... (met foto's van de activiteiten).
In 2011 was DiaconAction landelijk in het weekend van 19/20 november, maar
vanwege de bijzondere datum 11-11-11 (Sint Maarten) is DiaconAction in het bisdom
Utrecht in het weekend van 12/13 november. Zie het verslag met foto's van de
viering... en het verslag 2011 van de coördinator... (met foto's van de activiteiten).
In 2012 was DiaconAction (voor de 5e keer in Amersfoort!) in het weekend van 17/18
november. De afsluitende viering om 17.00 uur met aansluitend een gezamenlijke
maaltijd was in de Sint Martinuskerk (en de Pastorie) te Hoogland.

Naar de homepage voor jongeren OLV van Amersfoort
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Pastorale Column

St. Ansfridus

werkterrein Geloven en Dienen (Diac onie)

Het Brandpunt

werkterrein Geloven en Vieren (Liturgie)

Sint Franc isc us Xaverius

werkterrein Geloven en Leren (Catec hese)

Heilige Geest

werkterrein Gemeensc hapsopbouw

Sint Henric us

werkterrein Individuele zielzorg

De Herberg

Jongeren OLV van Amersfoort

Sint Joseph

werkterrein Vrijwillige Medewerkers

Heilig Kruis

werkterrein Relaties tussen kerken (Oec umene)

Sint Martinus

Spiritualiteit
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