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 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 het tweede. Het eerste vindt u hier.

Landelijke gebedskaart

Gebed voor de Roepingenweek 2021
God, Eeuwige,
niets komt niet voort uit uw scheppende hand,
alle schepselen – ook wijzelf – zijn, leven en bewegen in U.
Als een moeder die verlangt naar de thuiskomst van haar kind,
als een bruid die wacht op haar bruidegom,
zo ziet U uit naar ons.
Maar U zwijgt in uw liefde
als wij de dwaalwegen gaan van onze blindheid en angst.
Wij bidden U dat uw verlangen naar ons
ons verlangen naar U wekt en ons op weg zet, U tegemoet.
Verlicht onze ogen en ons hart
voor wie U bent voor ons en wie wij zijn voor U.

Voor deze week is een landelijke
gebedskaart gemaakt. Deze is via
deze link te downloaden en af te
drukken:
www.knr.nl/agenda/roepingenweek/

Zend ons uw Heilige Geest, de Levendmaker,
dat wij zien wat ons en onze wereld tot vrede strekt
en de weg gaan van uw beminde Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Zuster Angela Holleboom – Clarissen Megen

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
tweede daarvan.
“Je roeping doet je wegtrekken uit je oude bestel
en voert je binnen in een religieuze familie en
uiteindelijk in een wereldwijde gemeenschap
waarin alle schepselen je zusters
en broeders zijn. Je bent niet langer alleen, je
ontvangt het leven als een gave en deelt het
dichtbij en ver.”
Link naar de tweede video

Zelf je roeping verkennen?
Heb je vragen rond je eigen roeping?
Vraag dan om een oriënterend
gesprek via cpr@knr.nl.

Roepingsverhaal van de dag
Iets dat van binnenuit komt
Kort vertellen over mijn keuze om Franciscaan te worden is niet eenvoudig.
Het is iets dat van binnenuit komt. Er is ook twijfel aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk verliet
ik als 22-jarige – op hoop van Zegen – mijn baan en mijn huis.
Ik heb niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. Om dicht bij God te zijn heb ik bewust de stap
genomen om de week van Pasen door te brengen bij de Franciscanen. Ik had een diep verlangen
om mij met lichaam en ziel op Hem te richten. Omdat ik innerlijk wist dat ik door Hem bemind
en gezien word, wilde ik ruimte maken om dat te verdiepen. Steeds vaker kwam het verlangen in
mij op om aan dat geheim raken.
Maar ik wist ook dat ik het niet alleen kon. Daarom zocht ik dat in een klooster, samen met
anderen die ook geroepen zijn. Ik heb hier de liefde ontdekt, een liefde waar ik mij met lichaam
en geest aan kan geven.
Nu, na ruim 20 jaar, ben ik nog steeds mijn weg als Franciscaan aan het ontdekken.
Ik ben hier gelukkig geworden door open te staan voor de kleine tekenen die van God komen en
niet van mij. Via een weg van openheid en telkens los laten, drong dit geluk door tot mijn diepste
kern.
Gebed
God, werkelijk gelukkig is de mens aan wie het gegeven wordt
deel te krijgen aan Uw geluk, zodat hij met heel zijn hart aan U gehecht raakt.
Maak ons open, en geef ons de kracht en de motivatie
om ons over te geven aan uw Liefde, om zo in U gehecht te raken.
De Franciscanen
Dat vragen wij U door uw geliefde Zoon Jezus Christus onze Heer.
organiseren van 12
Amen.
tot 14 november een
oriëntatieweekend.
Broeder Rangel Geerman OFM – Minderbroeders Franciscanen
Klik hier voor meer
informatie.

Concrete Activiteiten de komende dagen
In diverse kloosters wordt deze week tijdens gebedsmomenten dagelijks gebeden voor
roepingen. Enkele openbaar toegankelijke vieringen hebben we in de Agenda Roepingenweek
opgenomen. Klik voor details op de onderstaande link.

Agenda Roepingenweek 2021 – Religieuzen
Overzicht van activiteiten van de bisdommen

