
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

bisdom ‘s-hertogenbosch

Contact:
Rector N. Swagemakers
Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC ‘s-Hertogenbosch
tel.: 073 6132000
e-mail: info@sint-janscentrum.nl / 
rector@sint-janscentrum.nl / 
r.wilminkpr@gmail.com
www.sint-janscentrum.nl

huis van de roeping

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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gebed



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: rector@sint-janscentrum.nl 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, Goede Herder,
U bent de bron en toetssteen van het herderschap in uw Kerk.
U weet van de nood aan herders voor de Kerk in onze streken.
U kent de nood van de kudde, die verstrooid is.

Op uw woord richten we ons tot de Vader, de Heer van de oogst:
Roep nieuwe werkers in uw wijngaard,
wek in vele harten van jonge mensen het verlangen 
om met heel hun hart op uw woord 
een leven te leiden van gebed en aanbidding, 
van concrete dienstbaarheid aan de gemeenschap, 
opdat de Kerk in haar geheel kan groeien 
in het bewustzijn van uw genade 
en zij met nieuwe vreugde haar missie in de wereld gestalte geeft, 
waar ze nu ver weg gezonken is.

Heer, U kent de diepste nood van de Kerk in onze dagen.
Geef een nieuwe lente van bijzondere roepingen 
tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven
omwille van het heil van de mensen.
Dat allen U mogen kennen en erkennen, 
die onze Verlosser bent tot eeuwig leven.

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


