
      
 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 derde. De eerdere vindt u hier. 

 

Landelijke gebedskaart 

 

Voor deze week is een landelijke 

gebedskaart gemaakt. Deze is via 

deze link te downloaden en af te 

drukken:  
www.knr.nl/agenda/roepingenweek 

 

Video van de dag 
 

De zusters Clarissen in Megen maakten voor hun jubileum in 2021 zeven filmpjes die we deze 

week mogen gebruiken. Zij schreven er telkens een toelichting bij. Hier volgt het derde daarvan. 
 

 “Roeping brengt ook gastvrijheid met zich mee, de gastvrijheid waarmee je nieuwe 

religieuze familie jou opneemt en jou binnenleidt in op jouw beurt gastvrijheid voor 

anderen, ja, alle schepselen. Wij allen zijn pelgrims en vreemdelingen in deze wereld, 

aangewezen op een welkom van anderen.” 
 

Link naar de derde video 

Roepingsgebed  
 

“Ik ben een zending op deze aarde; 

daarom ben ik hier.” * 

*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273 
 

Heer, 
 

U hebt mij geschapen, 

uniek en eenmalig. 

U houdt van mij en U kent mij, 

zelfs beter dan ik mezelf ken. 

U vertrouwt mij een bijzondere taak toe 

die enkel ik in deze wereld kan vervullen. 

De heilige Augustinus bad: 

“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen… 

Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U… 

en steeds verlangen U te volgen.” 

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan 

met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart. 

Ik weet dat ik zwak ben, 

en steeds weer word verleid andere wegen te gaan, 

maar ik vertrouw op uw Kracht 

en op uw eindeloze barmhartige Liefde. 

Amen. 

Zuster Mary Amata Mueller OP 

Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard 

(vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O.) 

Heb je vragen rond je eigen roeping? 

Vraag dan via cpr@knr.nl om een 

oriënterend gesprek. 

https://www.knr.nl/roeping/roepingenzondag/
https://www.knr.nl/roeping/roepingenzondag/
https://www.youtube.com/watch?v=qAkTiUr7NGc
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/09/Agenda-Roepingenweek-2021.pdf
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Hoor je Mij? 

Onder de naam ‘Hoor je mij?’ heeft een aantal vrouwelijke religieuze gemeenschappen de 

krachten gebundeld. Zij willen vrouwen kennis laten maken met het religieuze leven en 

organiseren daarvoor een serie kennismakingsdagen. Tijdens deze dagen kun je in gesprek met 

een aantal religieuzen of godgewijde maagden en proeven van het leven in de gemeenschap. 

Naast deze dagen in de kloostergemeenschappen, organiseert de groep ook een aantal 

gespreksavonden in parochies. Vraagt u zich wel eens af of religieus leven iets voor u kan zijn? 

Wilt u meer weten? Kijk dan op Hoor je mij? 

Op maandag 25 oktober werden zr. Catharina Al (Dominicanes en initiatiefneemster van dit 

project) en Irene Ceelen (Godgewijde Maagd in het bisdom Den Bosch) hierover geïnterviewd 

door Yvonne Koopman van Radio Maria. Dit interview kunt u hier beluisteren. 

Bent u geen vrouw en toch geroepen? Hier staat een compleet overzicht van alle oriëntatiedagen. 
 

Roepingsverhaal van de dag 
 

Verrast door vreugde 
 

Als 24-jarige ontdekte ik de ignatiaanse spiritualiteit.  

Ik was aan het afstuderen en volop mijn vleugels aan het uitslaan.  

Wat mij overkwam was evenwel van een andere orde: ik leerde Jezus kennen. Geen abstractie. 

Wel een persoon met wie ik een band kreeg, ook in mijn gewone leven.  

Het resultaat was meer vreugde, anders dan wat ik tot dan gekend had.  

Ik ging aan de slag als advocaat en ik wilde een gezin stichten.  

Tegelijkertijd verlangde ik het Evangelie centraler te plaatsen in mijn leven.  

Alleen wist ik niet hoe. Tijdens een korte retraite in de abdij van Leffe kwam onverwacht de 

vraag: “En mocht je jezuïet worden?”  

De vraag toelaten was het antwoord geven. Tot mijn stomme verbazing.  

Daar had ik nu nooit aan gedacht.  

Zes weken later vertelde ik mijn ouders dat ik in zou treden.  

Ik was 26 en koos voor het pad van de vreugde. 
 

Gebed van Ignatius van Loyola 

Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, 

alles wat ik heb en bezit.  

U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U.  

Beschik erover geheel volgens uw wil.  

Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg. 
 

Pater Nikolaas Sintobin SJ – Orde der Jezuïeten – Amsterdam 
 

Concrete Activiteiten de komende dagen 
 

In diverse kloosters wordt deze week 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 

 

Zie ook: Overzicht activiteiten Bisdommen 

Zaterdag 13-11 is er een 

Dominicaanse roepingendag 

voor (jonge) mannen en 

vrouwen met belangstelling 

voor het dominicaanse 

kloosterleven. Organisatie: 

Dominicanen en verschillende 

congregaties Dominicanessen. 

Plaats: Dominicanenklooster 

Rotterdam. 

https://www.knr.nl/hoor-je-mij
https://www.radiomaria.nl/?page_id=9632&audiotheek=uitzending/1847784
https://www.knr.nl/agenda-categorie/kennismaking-en-roeping/
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/dominicaanse-roepingendag/
https://dominicanen.nl/2021/10/dominicaanse-roepingendag/
https://dominicanen.nl/2021/10/dominicaanse-roepingendag/

