
Nationale Roepingenweek 2021 

Globaal overzicht activiteiten per bisdom 
 

 

Bisdom Den Bosch 

Weekprogramma voor parochies en religieuze 

gemeenschappen; dagelijkse inleiding op de viering en een 

speciale voorbede (telkens gericht op een andere roeping); op 

vrijdagavond 12 november een oriëntatieavond op het St. 

Janscentrum. 

Bisdom Groningen-Leeuwarden 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft aan alle parochies 

gevraagd om van zondag 7 tot en met zondag 14 november 

2021 aandacht te besteden aan het roepingenwerk. Ook is er 

een ‘estafette’ van gebedsmomenten die gepaard gaat met een 

kort en getuigenis van één of meerdere jonge mensen die 

eerder zelf deelnamen aan roepingen-initiatieven. 

Info: Pastoor Tjitze T. Tjepkema 

Email: tjepk090@planet.nl.– tel. 06 - 11 273 673 

Bisdom Roermond 

Video’s vanuit verschillende geroepenen 

(priester/diaken/religieus). Op 8 november kunnen jongeren 

Rolduc bezoeken. Meer: 

https://www.rolduc.nl/grootseminarie-rolduc/studenten/  

Bisdom Rotterdam 

Het bisdom Rotterdam houdt in dit kader een uur van 

aanbidding op maandag 8 november. Meebidden kan via de 

livestream op YouTube en bisdomrotterdam.nl. Verder  

is er een priesterwijding op zaterdag 13 november. Meer info:  

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-

nieuws/bid-mee-tijdens-de-nationale-roepingenweek-2021 

Bisdom Breda 

Vesper op zondag 7 november om 16.30 uur in de 

Antoniuskathedraal, om 15. 00 uur is er ontvangst met koffie 

in de zijruimte, waar om15.30 uur een inleiding is over de 

Zalige Titus Brandsma met geloofsgesprek. 

Aartsbisdom Utrecht 

Onder meer een gebeds-estafette waarbij telkens in een andere 

parochie wordt stilgestaan bij en gebeden om roepingen. Deze 

vieringen worden via livestream uitgezonden. Zie: 

https://www.aartsbisdom.nl/nationale-roepingenweek-2021-

van-7-13-november/ 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 

De aftrap van deze roepingenweek is op zondag 7 november 

in elke parochiekerk en gemeenschap, maar in het bijzonder in 

de drie Missionaire centra van het bisdom. Ook in groepen 

van tieners en jongeren krijgt roeping aandacht. Zaterdag 

13 november is er een ‘Roepingen Bewustwordings Middag’ 

in Heilo. Meer info: 

https://www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4827&t=Roepingenweek+2021 

KNR 

Via website en sociale media worden religieuze 

gemeenschappen gepresenteerd die in de Roepingenweek 

initiatieven ontplooien. 
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