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 vijfde. De eerdere vindt u hier.

Landelijke gebedskaart

Roepingsgebed

Voor deze week is een
landelijke gebedskaart
gemaakt. Deze is via deze link
te downloaden en af te
drukken:

Heer, Geduldige God,
U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

www.knr.nl/agenda/roepingenweek

U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Video van de dag
In 2021 vieren de zusters Clarissen in Megen dat
hun gemeenschap 550 jaar bestaat, waarvan 300
jaar in Megen.
We mogen deze week de zeven filmpjes
gebruiken die zij maakten voor hun jubileumjaar.
Zij schreven er telkens een stukje toelichting bij.
Hier volgt het vijfde daarvan.
“En we werken. Clara beschouwt het
kunnen werken als een genade, niet als een
straf. We mogen werken voor ons
levensonderhoud, meewerken met de
Schepper en anderen van dienst zijn. En
we leggen ons erop toe ons werk te doen in
de geest van gebed en toewijding.”
Link naar de vijfde video

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.
Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.
Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout

Roepingsverhaal van de dag
Terugkijkend
60 jaar geleden, ik was 19 jaar toen ik samen met een tiental anderen er voor koos om als een
broeder van Huijbergen verder te gaan. Een stap die in het Nederland van nu veel mensen
vreemd doet opkijken, en ook zelf kijk ik met verwondering naar het grote verschil in denken en
doen tussen toen en nu.
Van kinds af aan was het aanpakken op de boerderij in de polder. Je leerde te doen wat er gedaan
moest worden en waar je aan begon maakte je af. Met die mentaliteit ging ik op weg en koos de
naam Vincent van Vincentius a Paulo, een heilige die bekend werd door zijn werk voor armen en
slaven. Bovendien had die naam iets te maken met het Latijnse “vincere” dat voor mij met

overwinnen, staande blijven te maken had. Met een kloosternaam en het ideaal om als broeder
beschikbaar te zijn voor wie je nodig had gingen we op weg. We beloofden om dit te doen
zonder uit te zijn op eigen bezit (gelofte van armoede), onszelf vrij te maken van eigen wil en
voorkeuren, (gelofte van gehoorzaamheid) en onszelf niet te binden aan een eigen gezin of
exclusieve relaties (gelofte van zuiverheid). Door zo vrij te komen van alle persoonlijke
belangen, zou onze inzet voor de belangen van anderen zuiverder zijn. En daardoor zou het beter
mogelijk worden om in onze manier van leven en werken zo nu en dan iets tastbaar te kunnen
maken van “hoe God met mensen omgaat”. In kerkelijke taal is dat het koninkrijk van God. Een
mooi ideaal, waar ik overigens nog steeds achter sta.
Het grote verschil is dat ik toen geloofde dat je door serieus de regels en gebruiken in acht te
nemen werkelijk zo ver zou kunnen komen. Maar zo werkte het niet, de houdbaarheid van al die
regels bleek erg beperkt, en na 10 jaar was er niet veel meer van over. Dankzij een aantal
leeftijdsgenoten en medebroeders was het mogelijk om in dit ideaal te blijven geloven en nieuw
wegen te zoeken om er iets van te maken.
We keken naar onze voorgangers die zich hadden ingezet voor de zwakkeren in hun samenleving
toen. In onze leefregel stond dat we gevoelig moesten zijn voor de eigentijdse noden. Wij zagen
het grote verschil tussen arme en rijke landen en wilden iets doen om de wereld wat
rechtvaardiger te maken. Samen met een collega vroeg ik aan het bestuur van de Congregatie om
een taak in Indonesië, waar onze broeders al werkzaam waren sinds 1921. Het mocht en we
gingen. Maar al gauw blijkt dat de Nederlandse link tussen armoede en ellende daar niet van
toepassing was. De armen op de stoep voor ons huis straalden meer rust en tevredenheid uit dan
rijken op onze terrassen in Nederland. Met dit soort ontdekkingen en het leven in een totaal
andere cultuur met andere waarden en humor, kom je in een soort vliegwielfase. Je gaat door met
de energie van een eerder genomen besluit, iedereen kent wel van die periodes.
Het zijn dan de mensen waarmee je samen leeft of goede vrienden die je energie geven met hun
inspiratie, waarderende belangstelling en hun vertrouwen. Een vertrouwen dat niet zo zeer
gebaseerd is op wat je zegt en presteert maar vooral op wie je bent. Daarnaast wordt er in onze
manier van leven iedere dag toch al gauw anderhalf uur besteed aan verschillende vormen van
gebed. Dat bidden heeft zo z’n ups en downs, maar er zijn ook onvergetelijke momenten die je
een overtuigend gevoel geven dat je op de goed weg zit. Het zijn momenten van geraakt worden
door een God die geen eisen stelt waar je aan moet voldoen, maar je zonder meer altijd
onvoorwaardelijk nabij is. Deze ervaringen leggen je zwaartepunt dieper en helpen om beter in
balans te blijven, als je niet bevestigd wordt door het resultaat van je werk en schouderklopjes
schaars zijn geworden.
Omdat ik gelukkig op moeilijke momenten steeds deze mensen ben tegen gekomen, en door m’n
werk en manier van leven altijd wel tijd heb kunnen vinden voor stilte en een gebed, is me
alsmaar duidelijker geworden dat ik het niet moet hebben van mijn eigen energievoorziening. De
krachtbron die me gaande houdt ligt niet in mezelf.
Het ideaal van het begin bleef onverminderd bestaan maar hoefde niet meer bereikt te worden.
Het werd als de sterren waar de richting aan afgelezen wordt om op koers te blijven. Idealen als
de onze willen bereiken is zelfs gevaarlijk. Je kunt jezelf overvragen en verkrampen, of krijgt de
neiging te gaan doen alsof we het al bereikt hebben. Nee, laat het onbereikbaar blijven, maar wel
bepalend voor ons werk en onze manier van leven.
Van Indonesië terug naar Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, waar de economie
weer groeit als een tierelier. Maar de manier waarop we met onszelf, andere mensen en de aarde
omgaan kan beter, menselijker. Mensen lijden aan elkaar, mensen lijden onder het oordeel dat ze
over zichzelf geveld hebben. Steeds meer gaan we lijden onder de manier waarop we omgaan
met de aarde. Maar, nog steeds zijn er ook mensen die in contact willen blijven met hem die
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weet hoe alles tot zijn/haar recht kan komen omdat hij aan de oorsprong staat van alles en
iedereen, en daar hun manier van leven naar inrichten. De laatste jaren zijn er in Nederland
tientallen nieuwe religieuze leefgemeenschappen ontstaan.
Onlangs vierden wij, de broeders van Huijbergen, het 167-jarig bestaan van de congregatie. De
twintig Nederlandse broeders zijn intussen allemaal boven de 70, maar het is nog steeds een
plaats waar het eeuwenoude vermoeden van de manier waarop God met mensen omgaat leeft en
gevoed wordt en zo nu en dan, voor de of de ander, even tastbaar mag zijn. Het voelt nog steeds
goed om daar iets aan bij te kunnen dragen.
Broeder Bram Hommel CFH – Broeders van Huijbergen

Concrete Activiteiten de komende dagen
Diverse kloosters organiseren deze week speciale activiteiten
of er wordt gebeden voor roepingen. Die hebben we in de
Agenda Roepingenweek opgenomen. Klik voor details op
deze link:

Agenda Roepingenweek 2021 – Religieuzen
Zie ook:

Overzicht van activiteiten van de bisdommen

Zelf je roeping verkennen?
Heb je vragen rond je eigen roeping?
Vraag dan om een oriënterend gesprek via cpr@knr.nl.
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Vrijdag 12 tot zondag 14
november – Broeder worden,
iets voor jou? Een
oriëntatieweekend voor (jonge)
mannen bij de Franciscanen in
Megen
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.

