Activiteiten Roepingenweek
Van 6 t/m 12 november organiseren bisdommen en KNR de Nationale
Roepingenweek. Verschillende kloostergemeenschappen en priester- en
diakenopleidingen organiseren open dagen. Je kunt tijdens deze dagen
kennismaken met religieuzen en aanstaande priesters en diakens. Met hen
kun je in gesprek over jouw eigen vragen en onderzoeken of een leven als
religieus, priester of diaken ook iets voor jou kan zijn.
Een overzicht:
Zaterdag 5 november:
Hoor je Mij? Kennismakingsdag bij de Missiezusters van het Kostbaar bloed in Aarle-Rixtel.
Je bent te gast bij de zusters, je krijgt uitleg van een zuster over haar manier van leven, en over de
spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen
met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden met de gemeenschap.
Aanmelden en meer informatie bij Zuster Madeleine Bouman
Er worden ook volgend jaar verschillende Hoor je Mij? bijeenkomsten gehouden in verschillende
kloostergemeenschappen. Meer informatie hierover www.knr.nl/hoor-je-mij
Zaterdag 5 november:
Dominicaanse roepingendag, Rotterdam
Maak kennis met de broeders en zusters van de Orde der Dominicanen.
De dag begint met een eucharistieviering en daarna is er een lunch. Daarna vertellen zusters en
broeders over onder meer het gemeenschapsleven, de studie en de verkondiging, de pijlers van het
dominicaanse religieuze leven. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen. We sluiten de
dag af met een informeel samenzijn en het bidden van de vespers (avondgebed).
Meer informatie en aanmelden: roeping@dominicanen.nl
Zaterdag 5 november:
Kennismaking met Karmel Boxmeer
De Karmelgemeenschappen bieden een gevarieerd programma van bezinning en vorming in de
Centra van spiritualiteit. In de Karmel van Boxmeer is het landelijk vorminghuis gevestigd voor
mensen die thuis willen raken in de karmelitaanse leefwijze.
Als de Karmel je trekt, dan ben je van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 5
november 2022 van 10.30-15.30 uur in het Karmelklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer.
Aanmelden en meer informatie: vormingshuis@karmel.nl
Zondag 6 november
Geloofsgesprek met pastoor Jeroen Smith, NPO2 9.45 uur
Hij is spirituaal van Vronesteyn, de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam en vertelt over
roeping en onderscheiding. Daarbij komt ook het 'Kom en zie-onderscheidingsjaar' ter sprake.
Terugkijken kan via NPOStart
Zondag 6 november
Gebedskring Roepingen bisdom Breda
De Gebedskring Roepingen van het bisdom Breda houdt op zondag 6 november een bijeenkomst in
de H. Antoniuskathedraal om gezamenlijk te bidden voor nieuwe roepingen. Het thema is ‘geroepen
zijn in deze tijd’. Vicaris Wiel Wiertz verzorgt een inleiding, waarna gelegenheid is om het eigen
roepingenverhaal met elkaar te delen. Belangstellenden zijn van harte welkom om met het
programma mee te doen. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 6 november
Startbijeenkomst Roepingenweek - Utrecht
Op zondag 6 november wordt de etappe van het WJD-kruis in Aartsbisdom Utrecht afgesloten. Dit zal
plaatsvinden in en rond de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht. Bij die gelegenheid zal tevens
de aftrap zijn van de Roepingenweek. Een seminarist zal hierbij een getuigenis geven over roeping.
Start programma: 15.00 uur, wegzending 18.45 uur.
Dinsdag 8 november
Meeloopdag Dorothygemeenschap
De Dorothy-gemeenschap, een kleine catholic worker leefgemeenschap doet mee aan
Roepingenweek. Bij ons kan op de dinsdag een dag meegedraaid worden. Die dag bidden we samen,
werken we samen in de moestuin en redden we weggegooid eten van een biologische supermarkt.
Daar is zeker mogelijkheid voor een paar mensen om mee te doen. De rest van de week is er ook een
logeerkamer vrij, dus er zou een iemand de hele week, of twee mensen een paar nachtjes kunnen
logeren.
Meer informatie: www.dorothygemeenschap.nl
Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 november
Meeloopdagen Willibrordseminarie, Heiloo
Tijdens deze dagen is het mogelijk een dagje mee te lopen met de studenten van het seminarie.
Aanmelden en informatie: rector@willibrordseminarie.nl
Dinsdag 8 november
Online avond Tochtgenoten over roeping: Kwam er maar een mail vanuit de hemel.
Op je geloofsweg kom je tochtgenoten tegen die een onmisbare rol vervullen in je leven. Bij deze
online bijeenkomst op 8 november gaat het om de vraag naar het vinden van je roeping. Deze avond
is voor iedereen die stappen wil zetten met zijn geloof en dan wel eens zegt: Kwam er maar een email vanuit de hemel… Waarom is het vinden van je roeping niet zo makkelijk? Hoe was dat
bijvoorbeeld bij Charles de Foucauld (1858-1916)? Op 15 mei van dit jaar werd hij in Rome
heiligverklaard.
De avond duurt van 20.00 – 21.30 uur
Aanmelden via: vronesteyn@bisdomrotterdam.nl
Woensdag 9 november
Meeloopdag priesteropleiding Rolduc
Belangstellenden kunnen een of meer colleges meevolgen en uitgebreid met de huidige studenten in
gesprek gaan. Ook staan een rondleiding door Abdij Rolduc en het gezamenlijk bijwonen van de
gezongen vespers op het programma. De meeloopdag duurt van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Meer informatie: www.bisdom-roermond.nl/Roepingenweek2022
Donderdag 10 november
Open avond Jeanette Noëlhuis
Het Noëlhuis, de oudste Catholic Worker gemeenschap van Nederland, verwelkomt mensen die
kennis willen komen maken van harte welkom op donderdag 10 november vanaf 17.00. Om 18.00 is
mee-eten mogelijk (graag even vooraf laten weten als je aan wilt sluiten). Om 19.30 is er een
roundtable discussion over ecofeminisme.
Meer informatie en aanmelden: noelhuis@antenna.nl
Donderdag 10 november
Informatie avond Opus Dei, Amsterdam

De Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam houdt in de roepingenweek een informatieavond met de
mogelijkheid om vragen te stellen over de Heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei, en zijn
boodschap: God roept iedereen om heilig te worden, ongeacht je situatie in de wereld en je
levensstaat.
De avond start met een H. Mis om 19.30 uur
Meer informatie: rdeojeda@gmail.com
Donderdag 10 november
Informatieavond Willibrordseminarie, Heiloo
Dit is van 17 tot 21 uur. Het begint met de vespers en een maaltijd, daarna getuigenissen, rondleiding
en tijd voor vragen.
Aanmelden en informatie: rector@willibrordseminarie.nl
Vrijdag 11 november
Meeloopdag Blauwe Zusters
Meedoen met de Blauwe Zusters – Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara in hun
gebedstijden en helpen in hun werk op het Heiligdom OLV Ter Nood: bloemschikken, sacristiewerk
en kinderclub.
’s Avonds van 18.30 – 22.00 uur Meet& Greet Roepingenspecial voor jongeren van 16.-30 jaar. Deze
avond staat in het in het teken staan van het onderscheiden van je roeping. In de catechese komen
zowel basisprincipes langs als praktische tips. Er zullen priesters en religieuzen aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden of voor een persoonlijk gesprek.
Meer informatie en aanmelden: mailto:m.laetitiadei@servidoras.org

Weekend 12 -13 november
Meeleven met de jezuïeten
Loop je rond met het idee misschien jezuïet te willen worden? Van zaterdag 12 op zondag 13
november kun je meeleven met onze jezuïetengemeenschap in Amsterdam. Om samen je
roepingsvraag te verdiepen.
Het weekend start op zaterdag 12 november om 12.30 uur en eindigt zondag om 16.00 uur.
Aanmelden en meer informatie: roeping@jezuieten.org
Zaterdag 12 november
Roepingenwalk Willibrordseminarie, Heiloo
Op zaterdagmorgen zal er een Roepingen Walk gehouden worden. De tijd zal ca. van 9.30 tot 14 uur
zijn. Inclusief H. Mis en lunch.
Meer informatie en aanmelden: rector@willibrordseminarie.nl
Zaterdag 12 november
Open dag bij de Abdij van Egmond
In het kader van de roepingenweek openen de broeders hun deuren op zaterdag 12 november 2022.
Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond
nodigen je uit om dit pad te verkennen. Je kunt een hele dag terecht om met ons van gedachten te
wisselen over het monastieke pad. Er is een eenvoudig programma vanaf 10.30 tot 20.30 uur.
Meer informatie en aanmelden: info@abdijvanegmond.nl
Zaterdag 12 november
Open Dag Theologisch Instituut Rolduc
Dit is een weekendopleiding voor mannen die diaken willen worden of voor mannen én vrouwen die
als pastoraal werker, geestelijk verzorger, leraar godsdienst of catechist aan de slag willen. Het

programma begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Er staat een proefcollege, een gebedsviering
en een gezamenlijke maaltijd met de andere studenten op het programma.
Meer informatie: www.bisdom-roermond.nl/Roepingenweek2022
Zaterdag 12 november
Slotbijeenkomst - 12 november – Bavokathedraal, Haarlem
Op zondagmiddag 12 november wordt een afsluitende bijeenkomst gehouden in de Kathedrale
Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Er zijn diverse getuigenissen en de middag wordt afgesloten met
een vesperviering. 15.00 – 17.00 uur

