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1.

Inleiding: een Huis van de Roeping
Het Huis van de Roeping is een initiatief van de Commissie Roepen tot Religieus leven.
Het biedt een gestructureerd begeleidingsaanbod aan voor personen die zich met een
roepingsvraag wenden tot de KNR, haar leden of verwante organisaties.
Met dit Huis van de Roeping staat ons niet een fysiek huis voor ogen, maar een traject dat
iemand kan doorlopen. Het aanbod zal deels ook digitaal zijn.
Het blijft daarbij primair de verantwoordelijkheid van de leden en verwante organisaties en
bewegingen om met kandidaten in gesprek te gaan en die eventueel in hun ingroei als lid te
begeleiden. Doel van dit project is vooral de begeleiding van de voorafgaande oriëntatiefase.
We hoeven dit initiatief niet van de grond af aan te beginnen. Er gebeurt al veel, maar dat
bleef tot nu toe voor de buitenwacht vaak onzichtbaar. In eerste instantie gaan we daarom
vooral uit van dat wat er nu al is en gedaan wordt. Onze eerste stap zal zijn dit opnieuw te
structureren, te versterken en als één geheel onder de aandacht te brengen. Onze oriëntatiedagen kunnen hierin bijvoorbeeld hun plaats krijgen. Die reiken een laagdrempelige toegang
aan en bieden de mogelijkheid tot een primair contact rond de eigen roeping.
Doel van dit Huis van de Roeping is het begeleiden van de geroepenen in het gaan van de
weg. Het wil daarvoor een begeleidingstraject bieden. De manier waarop wij zelf aan dit
project werken willen we niet anders laten zijn. Ook wij zullen de weg moeten gaan en niet
al tevoren de route en de vormgeving van het eindresultaat mogen vaststellen. Ook om die
reden zijn vorm en status van dit initiatief als een ‘virtueel huis’ ons dierbaar.

2.

Huis van de Roeping: ruimte voor oriëntatie
Bij deze oriëntatie staat het verhelderen van persoonlijke roepingsvragen centraal. Als
kernvraag werd door de Commissie Roepen geformuleerd:
“Hoe leer ik mijn roeping verstaan en waar kan ik daarmee terecht?”
Dit is waar het Huis van de Roeping zich op richt. Van daaruit verwijzen wij door. Wij
willen mensen helpen hun verlangen of roeping te verstaan. Vanuit de helderheid die
zodoende ontstaat, dragen wij de begeleiding – wanneer de conclusies daartoe aanleiding
geven – uiteindelijk over aan een religieus instituut of gemeenschap. Er is eventueel nog wel
contact, want we blijven graag op de hoogte van het verdere verloop, maar voor de
Commissie Roepen houdt het dan qua oriëntatiefase en begeleiding daarin op.
Een goede conclusie kan ook zijn dat het antwoord op iemands roeping of mogelijkheden
meer in een andere richting gezocht moeten worden. Ook in dat geval eindigt dit traject.
Deze oriëntatiefase kan lang of kort duren. Dit is afhankelijk van ieders persoonlijke weg in
deze fase van tot helderheid komen. Dat betekent ook dat het moment waarop dit traject
ophoudt, niet per se het moment is waarop iemand aan een noviciaatstijd begint of een
andere levenskeuze maakt.
Een belangrijk uitgangspunt voor het Huis van de Roeping, is het ‘klantgerichte’
perspectief:
Hoe vind jij jouw weg met Hem? Hoe vind jij jouw plek?
Dit uitgangspunt heeft ingrijpende consequenties.
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– Stellen we de vraag van de zoeker centraal (hoe vind jij jouw weg met Hem?), dan ligt
het in onze geseculariseerde samenleving niet voor de hand dat de geraaktheid die
iemand doet zoeken naar zijn of haar roeping, meteen een (traditioneel) katholieke of
zelfs christelijke gestalte aanneemt. Dat vraagt ruimte en openheid, zowel om groei en
rijping mogelijk te maken, als voor het omgaan met andersheid.
– Roeping valt niet samen met roeping tot religieus gemeenschapsleven. We stellen dit
Huis van de Roeping ook open voor mensen die (nog) niet (bij voorbaat) willen
incorporeren in een standaard religieus instituut. Is het er ook voor mensen die meer
aansluiten bij religieus leven als leek? Op dezelfde manier en voorwaarden? Welke
plaats kunnen religieuze lekenbewegingen daarbij innemen? [ Thema van 28 april ! ]
3.

Opbouw, regels en structuur
Het traject van het Huis van de Roeping kent een aantal samenhangende elementen:
– Een secretariaat fungeert als contactpunt, als ‘deur om bij aan te kloppen’.
– Een intake, waarbij aandacht is voor nadere informatie over dit huis en voor het aftasten
of dit het juiste adres is voor deze persoon. (Meestal eerst telefonisch of via mail,
gevolgd door een oriënterend gesprek.) De intaker registreert wie deelneemt, door wie
deze persoon – eventueel – begeleid wordt en hoe de voortgang en uiteindelijk de
afronding verloopt. In principe beslist de intaker over toelating tot het Huis van de
Roeping en/of de toewijzing van een begeleider.
– Er is een pool van begeleiders, waaruit iemand een bij hem of haar passende
trajectbegeleider krijgt toegewezen.
– Begeleiders die we aantrekken zullen tevoren goed geïnstrueerd worden.
– Het eindpunt van de begeleidingsgesprekken wordt in principe bepaald door de
begeleider, in overleg met de begeleide.
– Bij het aanbod horen één of meer groeps-contactmomenten.
– Bij een fase van oriëntatie hoort dat op een gegeven moment een afgewogen advies
gegeven wordt: ga daar eens kijken, vraag bij die, die en/of die gemeenschap of
beweging eens een gesprek aan. Dat vraagt zorgvuldigheid, zowel ten opzichte van de
gemeenschappen als ten aanzien van zoekenden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld.
– Het Huis van de Roeping draagt zorg voor een ‘bibliotheek’, een (digitaal) overzicht van
snuffelplekken, van primair vormingsaanbod en van gemeenschappen die nog nieuwe
leden aannemen. Ook biedt deze bibliotheek toegang tot informatiemateriaal, relevante
literatuur en ervaringsverhalen. In overleg met de intaker of trajectbegeleider wordt
daarvan gebruik gemaakt, al naar gelang dit voor het proces wenselijk is.
– Het ‘Huis van de Roeping’ kan t.z.t. een eigen stuurgroep krijgen. Voorlopig functioneert
de Commissie Roepen als zodanig.
– Bij klachten en andere situaties waarin zich problemen voordoen, kan een beroep gedaan
worden op de Commissie Roepen. Het Bestuur KNR geldt als hoogste beroepsinstantie.
– De kosten van het Huis van de Roeping worden gedekt uit middelen die het bestuur van
de KNR ter beschikking heeft gesteld. Voor bepaalde elementen uit het aanbod kan
eventueel toch een eigen bijdrage gevraagd worden.
Namens de Commissie Roepen,
Pierre Humblet
1 maart 2011
Dit is een ingekorte en aangepaste versie van het
bespreekdocument voor de bijeenkomst van 7-10-2010.
Dit en andere documenten rond het Huis van de Roeping
zijn digitaal beschikbaar via www.knr.nl/publicaties
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