gebed
Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,
dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.
In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.
Amen.
Zr. Angela Holleboom OSC
Abdis van de zusters Clarissen te Megen

meer informatie?
bisdom breda

huis van de roeping

Contact:
Rector P. Kuipers
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
tel.: 0165 504277
e-mail: rector@pdob.nl
www.roeping.nu

Het Huis van de Roeping is een onderdeel
van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen. Het biedt gelegenheid om
je religieuze roeping te onderzoeken
via informatie, gesprekken en verdere
oriëntatie.
Meer weten?
www.huisvanderoeping.nl of www.knr.nl
Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
tel.: 073 6921321
e-mail: roepen@knr.nl
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vreugde verbindt!

gebed om roepingen

Het is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je
diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik
antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne.
Wat kan dat anders opleveren dan vreugde?

God, wij danken U voor de heilige Willibrord ,
patroon van ons land,
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische
exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en
het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem,
worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement.
Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1).

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de
mensen om hem heen. Niet enkel met woorden, maar van hart tot hart. En dan
zullen we merken dat vreugde verbindt! De Kerk van de toekomst heeft mensen
nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die
mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.
Het bisdom Breda werkt hier graag aan mee met materiaal en initiatieven, maar
vertrouwt er ook op dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en
meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met
elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar
degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden.
U kunt daar ook een bijdrage aan leveren door te bidden om nieuwe roepingen.
Sluit u aan bij de Diocesane Gebedskring voor roepingen en bid samen met
honderden anderen dat de Heer de Kerk in onze regio mag zegenen met mensen,
die ons voorgaan in Woord en Sacrament en die levende getuigen zijn van Gods
liefde voor mensen.
Voor opgave:

Gebedskring voor roepingen
Veemarkstraat 48
4811 ZH Breda
gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

_________________________________________________________
Opleiding en werving kosten veel geld. Uw bijdrage is meer dan welkom op
bankrekeningnummer NL05 INGB 0668 4309 07 ten name van de Mgr. Frenckenstichting
te Breda. Hartelijk dank voor uw steun!

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.
Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer. Amen.
Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht
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