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Roepingenzondag 

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. 
 
Dit was de tekst op een poster achter het raam van het bisdomkantoor. Het was 
paasmorgen, nog vroeg in de ochtend toen ik deze tekst las en dacht: Ik? 
Na de viering, onder de klanken van ‘U zij de glorie, opgestane Heer’, stapte ik de kathedraal 
uit en liep terug naar mijn auto. En weer passeerde ik deze poster, las de tekst nogmaals en 
zette de stap. Deze paasmorgen in 2008 heb ik mezelf aangemeld voor de open dag van de 
priesteropleiding Bovendonk. 
 
Nog iedere dag ben ik dankbaar dat ik deze stap heb kunnen zetten, met de bemoediging, 
hulp, vriendschap en liefde van velen. Op 7 november 2015 – het Hoogfeest van de Heilige 
Willibrord – kon ik volmondig zeggen: ‘Hier ben ik’ en de woorden van psalm 40 vulden aan: 
‘…Uw wil te doen dat is mijn vreugde’. 
 
De spreuk die ik van de bisschop meekreeg bij mijn priesterwijding: ‘In nomine Domini 
feliciter’ (In de naam van de Heer gelukkig), is na bijna zeven jaar priesterschap nog helemaal 
van toepassing. Nu beleef ik deze vreugde van het priesterschap in mijn thuisparochie. 
Ik wil u vragen om te blijven bidden om roepingen; dat de Heer arbeiders voor de oogst 
stuurt en ons priesters geeft die verliefd zijn op het Evangelie en in staat zijn hun broeders 
en zusters nabij te zijn en zo een levend teken van Gods barmhartige liefde zijn. 
 
Ook in onze parochie zijn er mannen en vrouwen die zich geroepen weten tot het 
priesterschap of het religieuze leven. Alstublieft bid voor hen! 
 
Gebed om roepingen  
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, onze Heer. Amen.  
 
En voor hen die worstelen met hun roeping, praat er over, mijn deur staat voor je open!            
Of kijk in alle rust op de website www.roeping.nu voor filmpjes, tekst en uitleg.  
 
Pastoor Jochem van Velthoven 

http://www.roeping.nu/

