
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 groningen-
leeuwarden

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

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

meer informatie?
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gebed



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

* Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen? 
 Meer informatie over activiteiten in het bisdom Groningen-Leeuwarden 
 (maandelijkse roepingenavond in Heerenveen en roepingenweekend 
 in het klooster te Thuine [D]) bij
 Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – e-mail: johankrijnsen@hotmail.com
 Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – e-mail: tjepk090@planet.nl

gebed om roepingen

God, 
vanaf het begin klinkt Uw stem,

U bent onze oorsprong, ónze Vader.

Abram heeft geantwoord op Uw stem:
“Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis

naar het land dat ik u zal aanwijzen” (Gen. 12,1)
en begon met U een zegenrijke levensreis

om ook anderen tot zegen te zijn.

Wij bidden U,
dat in onze dagen mensen Uw stem verstaan
en in hun dagelijks bestaan antwoord geven:

als Abram veilige en vertrouwde posities verlaten,
het begin van een zegenrijke levensreis met U

om ook anderen tot zegen te zijn,
in het levensspoor van Jezus, Uw Zoon.

Wij bidden U,
om roepingen, ook in onze dagen,

om deel te hebben aan de zending van Jezus’ Kerk:
dat gedoopten zich met hart en ziel inzetten

voor de taak die U aan de Kerk hebt toevertrouwd,
dat onder hen mensen zich geroepen weten

tot het priesterschap, het permanent diaconaat, het religieuze leven
en het huwelijk als een zegenrijke levensreis met U

om daarmee ook anderen tot zegen te zijn,
zoals wijzelf door U gezegend zijn in Uw Zoon, Jezus.

God, 
dat de kracht van Uw Geest vruchtbaar mag zijn

zodat Christus de Heer
in de Kerk van Groningen-Leeuwarden

zichtbaar, bereikbaar en zegenrijk mag zijn
voor alle mensen van goede wil:

Amen.


