U zag mij
Barmhartige God,
Steeds dieper dringt U mijn leven binnen.
U was daar altijd al,
maar ik was zelf vaak afwezig.

Roepingenzondag 2016

U liet zich daardoor niet weerhouden.
U zag mij en wachtte
als een geduldige Vader
op de thuiskomst van zijn kind.
Maar nu lijkt het wel of U steeds meer begint te vragen:
Mag Ik je levensgezel zijn?
Wil je mijn barmhartigheid doorgeven?
Ga je met Mij mee op pad?
Dat benauwt me soms.
Ik weet niet wat ik dan moet achter laten,
maar toch vervult het me met vreugde en hoop.
Blijf bij me op deze weg.

Huis van de Roeping

Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid
om je religieuze roeping te onderzoeken via:
– verkennende gesprekken,
– informatie,
– persoonlijke begeleiding en
– bezoeken aan religieuze gemeenschappen.
Meer weten?
Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 5201 AC Den Bosch
073-6921314 roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

Want Hij had oog voor mij

WAAR LEIDT GOD JOU NAAR TOE OP
DE WEG VAN HET GELOOF?
permanent diaken
om gewijd te worden voor het dienstwerk van de Kerk en
Gods boodschap van liefde voor te leven en uit te dragen?
catechiste
om je door de Bisschop te laten zenden en mee te werken in
catechese en pastorale zorg?
In beginsel krijgt de diaken of catechiste een onbezoldigde
aanstelling. In beperkte gevallen is een gehonoreerde aanstelling als diaken
of pastoraal werker mogelijk.
Hoe loopt die weg?
Om je voor te bereiden, volg je een theologische opleiding.
Door studie en stage, gebed en gemeenschap groei je in geloof en verwerf
je de nodige kennis en vaardigheden.
Hoe verken je de weg?
Misschien is nog niet duidelijk waar de weg uitkomt en wil je eerst op
verkenning zonder meteen een keuze te moeten maken.
Voor een eerste oriëntatie:
- De geloofscursus rond de Catechismus van de Katholieke Kerk
- verschillende cursussen, ook als ondersteuning bij vrijwilligerswerk
Kom gerust eens kijken!
Meld je aan voor info en een eerste kennismaking, bij:
- Drs. G. Bruggink, rector (rector@tiltenberg.org)
- Studieleider diaken- en catechistenopleiding (St. Bonifatiusinstituut): drs. D. Wienen (dwienen@tiltenberg.org)

Geloven met verstand en hart
Icoon: Moeder Gods van Barmhartigheid en 7 werken van Barmhartigheid.
zr. Delian de Brouwer scmm, iconograaf – www.iconenatelier.nl

PRIESTER WORDEN?
De priester is een man van God.
Hij verkondigt de blijde boodschap van Gods liefde.
Hij is er voor mensen en deelt in hun vreugde en verdriet.
Hij viert de heilige Mis, vergeeft de zonden,
doopt de kinderen (en volwassenen),
zalft de zieken, viert huwelijken, begraaft de doden,
hij wil voor allen een andere Christus zijn.
Roept Hij jou?
Als die vraag in je leeft
neem dan eens contact op
met de priesteropleiding
voor meer informatie, een kennismaking,
een gesprek, nadere bezinning of oriëntatie.
Geheel vrijblijvend, natuurlijk.
INFO EN AANMELDING:
rector G. Bruggink (rector@tiltenberg.org)
De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
0252-345345
info@tiltenberg.org
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