onderzoek je roeping. doe dat samen
met vronesteyn
“Kom, volg Mij”, zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over
de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). De eerste
leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze
bezig zijn met hun dagelijkse werk. “Roeping is een uitnodiging aan
ons om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het
welzijn van onze naasten heeft uitgedacht”, zegt paus Franciscus.
Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden.
Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn
wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God
hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de
parochies in het bisdom Rotterdam. Het onderzoeken van een
roeping tot priester of diaken is een proces van meerdere jaren, dat
ook in de loop van de studie en vorming verder gestalte krijgt.
Neem contact op met rector Broeders van Vronesteyn:
tel.: 070 3873804 / 06 27140117
e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
www.vronesteyn.nl
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.
e-mail: roepen@knr.nl | www.huisvanderoeping.nl of www.knr.nl
Steun Vronesteyn met uw gift via IBAN
NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v.
Centrum Vronesteyn. Of geef uw
bijdrage eenvoudig online op
www.vronesteyn.nl
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vreugde verbindt!
“Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, in de stad van David”, dit was de
boodschap van de engel aan de herders op het veld (Lucas 2,
10-11).
God zelf kwam in de wereld in Jezus Christus als onze Redder.
Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap
verbindt mensen aan elkaar en geeft vreugde. Geen oppervlakkige
vreugde, maar een diepe, intense vreugde, die zijn oorsprong
vindt in die Blijde Boodschap: een boodschap van liefde en
vergeving, van hoop en bevrijding, van toekomst en vrede voor
iedereen. De wereld heeft behoefte aan deze boodschap.
Bid om vreugdebodes in onze Kerk: priesters, diakens en
religieuzen, die met blijdschap het evangelie willen verkondigen,
opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden
gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan
uitdragen met daden en woorden. Zo vormen wij samen het
Godsvolk, een netwerk van liefde.
Rector Broeders
Vronesteyn

bid ook mee
Bidt u ook mee om roepingen? Het gebed hiernaast is geschreven
door kardinaal Eijk en wordt u aangereikt door het IRO
(Interdiocesaan Roepingen Overleg).
Gebed: met kerkelijke goedkeuring | Utrecht: 31 januari 2022 | Willem Jacobus kardinaal Eijk

God, wij danken U voor de heilige Willibrord ,
patroon van ons land,
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.

