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In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de vierde keer een
Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 6 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
Droomde ik – of was het de roepstem van God?
De zusters Augustinessen van St. Monica heb ik leren kennen in 1975. Ik heb drie jaar gewerkt
bij hun opvang voor dakloze vrouwen en kinderen.
Het gemeenschapsleven en de spiritualiteit van Augustinus, in een leven van gebed, vriendschap,
ontmoeting en gastvrijheid, trok mij erg aan.
Op een nacht had ik een droom, dat ik was ingetreden.Ik schrok wakker, keek de slaapkamer
rond en zag tot mijn grote opluchting dat mijn spijkerbroek en trui nog over mijn stoel hingen.
Een teken van God?
Regelmatig had ik een gesprek met een van de zusters. Zij zei: “Het is een avontuur tussen God
en jou.” Maar hoe weet je nu dat God je roept tot het religieuze leven? Dat is het avontuur
aangaan. Je inzetten voor Gods Koninkrijk. Een verlangen om te leven in navolging van Jezus
van Nazareth(dat is niet altijd gemakkelijk). Opkomen voor de zwakken die aan de rand van de
samenleving leven. Doen wat Hij heeft gedaan.
En… ik zette de stap!
Gebed
Door U ben ik geroepen,
roep ik U aan.
Verlangend kijk ik naar U uit.
Wat verlang ik?
O, mijn God ik ben zeker van U.
Zuster Maria Leunissen
Augustinessen van St. Monica – Klooster Casella – Hilversum

Kijken en luisteren
Podcasts met de Norbertijnen: Abdijtalks
Op de website van de Abdij van Berne is een serie podcasts te vinden: Abdijtalks. Het is een
project van het jongerencollectief. In iedere aflevering gaat een millenial in gesprek met een van
de broeders van de abdij. Ze spreken over actuele thema’s die spelen in het leven van jonge
mensen: keuzestress, je levenspad kiezen, tijd en ruimte maken voor rust, kwetsbaar durven zijn.
Allemaal onderwerpen waarover de broeders mee kunnen praten.
. Luister naar de verhalen
Film: Getrouwd met Jezus
Op 2doc.nl is een mooie documentaire te zien over het leven van de zusters Dominicanessen van
Sint Cecilia in Sittard. Twee jonge filmmaaksters verbleven enige tijd bij de vier Amerikaanse

zusters. Ze spraken met hen en brachten hun dagelijks leven in beeld. In de film vertelt zuster
Theresa Anne openhartig over haar roeping en twijfels.
Kijk de film

Lezen
Overweging van zuster Esther, claris Megen
Kijk dagelijks in deze spiegel,
o koningin, bruid van Jezus Christus,
en spiegel daarin voortdurend je eigen gezicht,
opdat je jezelf zo geheel van binnen en van buiten mooi maakt,
je met kleurige kleding bekleedt en omhult
en je mooi maakt met de bloemen en de gewaden van alle deugden,
zoals het de allerliefste dochter en bruid van de hoogste Koning past.
(4e brief van de H. Clara 15-17)
Schoonheidsidealen zijn van alle tijden. Als oudste adellijke dochter wist Clara daar alles van.
Heel haar opvoeding was er op gericht om aan alle standaards te voldoen: mooi zijn,
onderhoudend, een huishouden leiden en kinderen grootbrengen.
Maar Clara keek in haar spiegel en zag iets anders, Iemand anders: Jezus Christus.
En Hij wees haar op heel andere standaards om aan te beantwoorden: een schoonheid die van
binnen naar buiten komt, in deugden als sieraden: eenvoud, wijsheid, deemoed, liefde,
zachtmoedigheid, goedheid, vreedzaamheid, blijmoedigheid. In haar spiegel zag zij zichzelf in
Christus als kind van God. Door God aanvaard en geliefd zoals ze was en ook uitgedaagd om te
worden als Christus.
Clara brak de spiegel van de schone schijn, maar bleef zich spiegelen aan Jezus.
Dat is zo mooi als je de weg met God wilt gaan. Niets van je hoeft weg, maar het mag van
richting en doel veranderen. Ook bij Franciscus was dat zo: hij bleef de speelman, de troubadour
die hij was, alleen niet meer voor de feestjes maar voor God en het Evangelie.
Zuster Esther

