
Gebed tot de Herder

Mijn weg, Heer, leg ik in Uw handen.
Die zachte uitnodiging,

ik weet niet waar dat toe leidt, 
maar ik kan er niet omheen.

U ziet mij beter dan ik mezelf zie.
Daarom durf ik het aan,

ondanks mijn angst en twijfel.

U bent het hart van mijn gebed,
scherp mijn oren voor Uw stem.

Verbind mij met Uw Kerk 
en met de mensen om mij heen.

Sterk mijn vertrouwen
en doe mij steeds meer zien

hoe U zich toewendt naar mij,
zoals ik mij buig voor U.

Huis van de Roeping

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

Bisdom Groningen-Leeuwarden

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

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Pastoor Tjitze Tjepkema
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen

e-mail: tjepk090@planet.nl

Bid tot de Herder

Roepingenzondag 

12 mei 2019

Meer informatie?



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 25 tot zondagmiddag 27 oktober 2019
 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 je roeping te ontdekken

Geduldige God,

U roept mij
in de stilte van uw Woord

in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U	fluistert,
wacht op mij

op mijn antwoord
op mijn inzet

op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe

in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha

in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken

tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag

aan U. 

Zr. Martha Verstraeten OSB 
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout

(uit: ‘Sluit je aan, Twaalf gebeden om roepingen’,
bisdom Groningen-Leeuwarden, 2018)


