Gebed
Getrouwe God,
wij danken U dat wij bestaan
en leven mogen vanuit uw genade.
Want onze namen staan geschreven
in de palm van uw hand.
U hebt met uw volk
een Verbond gesloten
en bent met ons op weg gegaan.
U leidde ons door de woestijn
en bracht ons binnen
in het beloofde land.
In Jezus uw Zoon hebt U zich
geopenbaard als een barmhartige
en zorgzame God.

U roept ons op
om in navolging van Hem
in woord en daad getuigen te zijn
van de komst van uw koninkrijk.
Wij bidden U om uw Geest van
wijsheid en raad om gehoor te
geven aan uw roepstem.
Mogen wij ons zo in dienst stellen
van uw Evangelie en bouwen aan
een wereld naar uw hart.
Wij bidden U dat door Jezus
Christus, uw Zoon en onze Heer,
Hij die met ons is van eeuwigheid
tot eeuwigheid.
Amen.

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Huis van de Roeping

Contact:
Pastoor Tjitze Tjepkema
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel.: 06 11273673
e-mail: tjepk090@planet.nl
www.bisdomgl.nl/roepingen

Het Huis van de Roeping helpt
om je religieuze roeping te
onderzoeken.
Contact:
Huis van de Roeping – KNR
tel.: 073 6921314
e-mail: roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl of
www.knr.nl
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Meer informatie?

JE KOMT ALS GEROEPEN
Roepingenzondag | 3 mei 2020

In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland,
Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters,
diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen
voor een kerkelijk huwelijk.
Wat kunnen we doen?
* Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God
geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
* Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen
waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping
te verkennen en actief te worden.
* Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken,
pastoraal werker of religieus te worden. Stimuleer mensen
tot een ambt in onze Kerk.
* Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt.
Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
* Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel.
Uw bijdrage is belangrijk. Uw gift kunt u overmaken op
rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds
Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.
Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of
pastoraal werker in ons bisdom of het leven als religieus,
kijk dan op www.bisdomgl.nl/roepingen
* Je eigen roeping verkennen en beter leren kennen?
Kom naar het weekend voor jongeren (18-35 jaar)
met onze bisschop, Mgr. Van den Hout,
van vrijdagavond 16 tot zondagmiddag 18 oktober 2020
in het klooster te Thuine (net over de grens in Duitsland).
Opgave: l.winter@bisdomgl.nl of bij pastoor Tjitze Tjepkema
(Coevorden), e-mail: tjepk090@planet.nl, tel.: 06 11273673.

Gebed om Roepingen
God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.
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.
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)

