
     Nationale Roepingenweek 2022 

       nieuwbrief 1 

 

 
In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de vierde 

keer een Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 5 t/m 12 november. 

In deze week publiceren we een dagelijks roepingsverhaal en -gebed en extra 

materiaal. Ook zijn er in deze week bij verschillende kloostergemeenschappen en 

priesteropleidingen kennismakings- en meeloopdagen. 

 

 

Roepingsverhaal 
 

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 

 

 

Kijken en luisteren 
 

Podcast met Guido van Belle 

In het kader van het Jaar van het Brabants kloosterleven maakte presentator en theatermaker 

Oscar Kocken een serie podcasts. Hij ging in gesprek met verschillende kloosterlingen. 

Luister naar de eerste Met abt Guido van Belle, van de abdij Maria Toevlucht in Zundert 

 



 

 

‘In stilte hoor je pas echt wat je zelf wilt’, vertelt Broeder Guido. Hij is 18 jaar als hij aanklopt 

bij het stilteklooster in Zundert. ‘Ga maar weg en eerst even in het leven staan’, krijgt hij te 

horen. Toch laat het kloosterleven hem niet los en staat hij op zijn 36e opnieuw aan de 

kloosterdeur. Hij wordt binnengelaten en vindt er een bestaan in stilte, zonder prikkels van 

buitenaf.  

Luister de podcast 

 

 

Een kriebel in je hart 

 

“Een kriebel in je hart, die je niet meer los kan laten.” Zo omschrijft zuster Reinalda, van de 

franciscanessen van Denekamp, haar roeping. Ze vertelt hierover in het programma 

Kloostergasten. In deze aflevering bezoekt sportvrouw Esther Vergeer drie dagen het klooster in 

Denekamp en trekt op met de zes zusters die daar het gastenverblijf beheren.  

De zusters laten zien hoe zij leven en vertellen over hun roeping en bewogenheid.  

In totaal waren er zes afleveringen, waarin steeds een andere bekende persoon een klooster 

bezoekt. Alle afleveringen zijn de moeite waard om terug te kijken. De gasten vertellen over wat 

hen raakt en de kloosterlingen over hun roeping.  

Kijk terug 

 

 

Doen 
 

Activiteiten 

Op tal van plekken worden (online) kennismakingsdagen en avonden gehouden.  

Een overzicht vindt u in de bijlage en op www.knr.nl 

 

Meeleefweekend Jezuïeten 

 

https://onskloosterpad.nl/3173-2/
https://www.npostart.nl/zoeken?term=kloostergasten
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2022/11/Activiteiten-Roepingenweek-overzicht-1.pdf

