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Diaconale studies. Dienst van het Woord. Mystagogie.

Probeer er iedere dag wat van te maken.
Het kan altijd beter, maar ook slechter.
Probeer dat te beseffen!
Het kan moeilijk zijn,
omdat je altijd denkt aan de mooie momenten dat je niet opgesloten zat.
Maar ik bid tot God en al komt je gebed niet meteen over,
verman jezelf en geef nooit op; dus blijf hopen en blijf sterk.
Want geloof en bidden hoef je niet alleen in de kerk.
Heb respect, dan krijg je respect.
Praat met je medemens dan praat de medemens tegen jou.
Geef je pijn, dan krijg je pijn.
Hoe donker het ook is, probeer aan lichte momenten te denken.
Ontvang, zoals je ontvangen wil worden.
Dus als je leeft volgens deze zinnen,
blijf je lachen in deze donkere orde.
Geef niet op.
Wanneer de dingen niet gaan, zoals je zou willen.
Wanneer alles lijkt tegen te zitten,
Geef niet op als het niet gaat, zoals je had gewenst.
Ook al lijkt het of de hele wereld zich tegen je keert.
Blijf knokken, blijf hopen.
Het komt goed, je zult zien.
Achter de wolken schijnt altijd de zon.
Geef alles wat je hebt, juist nu.
Want je bent dichterbij dan je denkt!

Uit: Echt zijn. Jonge mensen over leven met
aandacht, pag.57
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De dienst van het Woord bij de evangelist Lucas
Wie goed doet goed ontmoet
“Het is machtig mooi werk”
“Armoede wordt om de vijf jaar herontdekt”
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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 tijdschrift dat speciaal naar parochies en Parochiële Caritas Instellingen
kijkt. Het wil de lezers helpen parochies te doen uitgroeien tot meer diaconale gemeenschappen.
Diakonie & Parochie is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, een werkgroep van
de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties.
Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier
keer per jaar.
Abonnementsprijs € 20,00 in 2012, losse nummers: € 5,00 excl. porto.
Voor abonnementen en bestellingen:
LKDB, Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s-Hertogenbosch.
E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.nl
Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november.
Het tijdschrift werkt nauw samen met de site van de Diaconale Alliantie www.rkdiaconie.nl
Kijk voor meer diaconale voorbeelden en meer diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee.
Vraag een inlogcode aan. Bezoek www.rkdiaconie.nl
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Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke reflecties, beleidsmatige vergezichten,
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 40.
Zo is Diakonie & Parochie een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor redactionele contacten:
crijns@ziggo.nl

Aan dit nummer van Diakonie & Parochie werkten mee: Toos Beentjes, Peter
de Bie, Tamara Breton, Hub Crijns, Gerard Groener, Elly de Haan-Verduyn,
Cecile de Jong, Mieke Kerkhof-Scheenaard, Bart Koet, Henk Meeuws,
An Meijer, en Hub Vossen.
Eindredactie: Hub Crijns.
Foto omslag: Hub Crijns.
Redactie en uitgever: LKDB, ’s-Hertogenbosch.
Opmaak: VanEckDesign, Boskoop.
Druk: Drukkerij Accuraat Breda.
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