
      
 Nationale Roepingenweek 2021 

 
In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de derde keer een 

Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 7 t/m 13 november. In verband daarmee 

verspreiden we in deze periode vooraf en op elke werkdag materiaal ter overweging, met telkens 

een roepingsgebed, een link naar een filmpje, een persoonlijk roepingsverhaal en verwijzingen 

naar concrete activiteiten. Dit bericht is daarvan het eerste. 

 

Roepingsgebed 
 

Voor deze week is een landelijke 

gebedskaart gemaakt. Die geven 

we hier weer. 

 

De kaart is via deze link te 

downloaden en af te drukken:  
www.knr.nl/agenda/roepingenweek/ 

 

Video van de dag 
 

Van de zusters Clarissen in 

Megen mogen we deze week de 

zeven filmpjes gebruiken die zij 

voor hun jubileumjaar maakten. 

In 2021 vieren zij dat hun 

gemeenschap 550 jaar bestaat, 

waarvan 300 jaar in Megen. Zij 

schreven er telkens een stukje 

toelichting bij. Hier volgt het 

eerste daarvan. 

 

Gebed om roepingen 

God onze Vader, Heer van de oogst, wij danken U voor uw 

verlossende liefde die U ons hebt gezonden in uw Zoon Jezus 

Christus. 

Op Jezus’ woord vragen wij U nieuwe priesters te roepen, die 

met de inzet van hun leven zich wijden aan de navolging van 

Christus in een leven van gebed en dienst aan het Evangelie. 

Zoals U eens de heilige Willibrord als eerste naar onze streken 

hebt gezonden om onze verre voorouders het Evangelie bekend 

te maken, zo bidden wij U: schenk aan vele jonge mensen het 

verlangen zich in uw dienst te stellen om het Evangelie te 

verkondigen in onze samenleving. 

Schenk hen een geest van wijsheid en grote liefde, van moed en 

volharding om mensen met, door en in Christus vertrouwd te 

maken met uw Woord en sacrament. 

Vorm hen naar het voorbeeld van de heilige Willibrord tot 

tactvolle milde herders, die de noden verstaan van de mensen en 

hen bij U weten te brengen, opdat zij de vreugde van het 

Evangelie mogen kennen en aanvaarden en uit U verlangen te 

leven. Laat zo uw Kerk in onze streken opnieuw opgebouwd 

worden tot een krachtige gemeenschap van gebed en 

dienstbaarheid, waarin uw Rijk onder ons zichtbaar wordt. 

Schenk nieuwe roepingen aan de ordes en religieuze 

gemeenschappen, die midden in de wereld een teken zijn van 

intieme verbondenheid met U als voorafbeelding van de hemelse 

werkelijkheid tot opbouw van de Kerk op aarde. 

Schenk aan allen de bereidheid zich te laten vormen tot 

leerlingen van U, die ontmoediging, tegenslag, kortom alle 

vormen van beproeving door de kracht van uw genade weten te 

overwinnen. 

Wij bidden het U op voorspraak van de heilige Willibrord, door 

Christus onze Heer. 

Amen. 

Onze Vader… 

Wees gegroet… 

http://www.knr.nl/agenda/roepingenweek/


“Roeping gebeurt daar waar Gods verlangen naar ons en ons verlangen naar God bij elkaar 

komen en wij op weg gaan. Het eerste filmpje gaat in op die roeping en op het begin van 

de weg met ingroei en vorming. De zes filmpjes daarna draaien om facetten die die weg 

kleur en glans geven.” 

 

Link naar de eerste Video 

 

Roepingsverhaal van de dag 
 

Droomde ik – of was het de roepstem van God? 

 

De zusters Augustinessen van St. Monica heb ik leren kennen in 1975. Ik heb drie jaar gewerkt 

bij hun opvang voor dakloze vrouwen en kinderen. Het gemeenschapsleven en de spiritualiteit 

van Augustinus, in een leven van gebed, vriendschap, ontmoeting en gastvrijheid, trok mij erg 

aan. 
 
Op een nacht had ik een droom, dat ik was ingetreden. Ik schrok wakker, keek de slaapkamer 

rond en zag tot mijn grote opluchting dat mijn spijkerbroek en trui nog over mijn stoel hingen.  

Een teken van God? 
 
Regelmatig had ik een gesprek met een van de zusters. Zij zei: “Het is een avontuur tussen God 

en jou.” Maar hoe weet je nu  dat God je roept tot het religieuze leven? Dat is het avontuur aan 

gaan. Je inzetten voor Gods Koninkrijk. Een verlangen om te leven in navolging van Jezus van 

Nazareth (dat is niet altijd gemakkelijk). Opkomen voor de zwakken die aan de rand van de 

samenleving leven. Doen wat Hij heeft gedaan.  

En… ik zette de stap! 

 

Gebed 

 

Door U ben ik geroepen,  

roep ik U aan. 

Verlangend kijk ik naar U uit. 

Wat verlang ik? 

 

O, mijn God ik ben zeker van U. 

 

Zuster Maria Leunissen 

Augustinessen van St. Monica – Klooster Casella – Hilversum 

 

Concrete Activiteiten de komende dagen 
 

Drie religieuze instituten hebben voor het komende weekend een kennismakingsmoment of 

roepingenweekend georganiseerd. De Trappistinnen in Arnhem, De Blauwe Zusters in 

Valkenburg en de Karmelorde in Boxmeer. Kijk voor details in de Agenda die te vinden is via de 

onderstaande link. Daar vindt u ook meer voor komend weekend. 

 

Agenda Roepingenweek 2021 – Religieuzen 
 

Overzicht van activiteiten van de bisdommen 

Casella houdt van 19 

tot 21 november een 

meeleefweekend.  

Klik hier voor meer 

informatie. 

https://www.clarissenmegen.nl/gemeenschap/zuster-worden/
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/09/Agenda-Roepingenweek-2021.pdf
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/09/overzicht-per-bisdom-roepingenweek.nw_.pdf
https://www.knr.nl/agenda/meeleefweekend-bij-casella-19-21-november/
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/09/Agenda-Roepingenweek-2021.pdf

