
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 ‘s-Hertogenbosch

Pastoor R. Wilmink
Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC ‘s-Hertogenbosch
tel.: 073 6132000
e-mail: info@sint-janscentrum.nl / 
r.wilminkpr@gmail.com
www.sint-janscentrum.nl
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Meer informatie?



WAT WIL IK MET MIJN LEVEN
EN WAT WIL GOD VAN MIJ?

ÉÉN GROTE VRAAG
WAAR JIJ HET ANTWOORD OP WILT VINDEN?!

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de 
eerste keer. Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk 
geloof in Christus… en word je bijzonder getrokken tot een leven 
in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld van 
vandaag?

•	 Wil	je	daar	in	alle	rust	eens	serieus	over	verder	praten?
•	 Denk	je	over	een	leven	als	religieus(ze)	in	een	gemeenschap?
•	 Wil	je	je	graag	gaan	inzetten	in	jouw	parochie,	maar	weet	je	
	 (nog)	niet	hoe?
•	 Gaan	je	gedachten	uitdrukkelijk	uit	naar	het	priesterschap	of	
 het diaconaat?

Kortom, schuif je de echte vragen van jouw leven over je persoonlijke 
levenskeuze	niet	aan	de	kant	en	wil	je	er	graag	mee	aan	de	slag?	We	
willen je heel graag helpen met deze grote vragen! 
Mail dan naar: r.wilminkpr@gmail.com of bel naar het Sint 
Janscentrum: 073 6132000.

Voor info over de opleidingen in ons bisdom kijk eens op:
www.sint-janscentrum.nl

of mail naar info@sint-janscentrum.nl

Sint Janscentrum, Papenhulst 4,
5211 LC ‘s-Hertogenbosch, tel.: 073 6132000

Gebed om Roepingen

Heer Jezus Christus, U blijft midden onder ons.
U weet wat de wereld nodig heeft.

U kent ook de nood van de Kerk hier en nu.
Wij	hebben	U	nodig.

Op basis van ons doopsel hebt U ons opgenomen in uw Kerk.
Wij	behoren	U	toe!

Op basis van ons doopsel, nemen wij ook de verantwoordelijkheid 
mee te bouwen aan de Kerk van nu.

Maak dat wij U beter horen, 
uw woord beter leren verstaan en U daadwerkelijk volgen.

U roept in iedere generatie opnieuw
leerlingen: kom en volg Mij!

Roep ook in ons Bossche bisdom 
nieuwe priesters, diakens, en religieuzen

Alleen U kunt het diepe verlangen wekken 
in het hart van de mens om U te volgen

en zich concreet aan U en uw Kerk te binden.
Geef	dat	zij,	die	U	roept	ook	vrijmoedig	en	

vastberaden antwoord geven:
alles achterlaten om U met de inzet van hun leven te volgen

Dat zij de nieuwe getuigen worden van U die onze Hoop bent, 
alle tijden door!

Wij	vragen	het	U	op	voorspraak	van	Maria,	
de Zoete Moeder van Den Bosch.

Amen.


