
Contactblad Gebedsapostolaat voor Roepingen
Nummer 145: januari t/m maart 2019



2

Geachte lezer en lezeres 
van Zorg voor Roepingen

U zult het wel gehoord of zelfs op de 
t.v. gezien hebben, inmiddels. Het 
bisdom Roermond heeft een nieuwe 
bisschop: Mgr. Harrie Smeets. Ook hij 
heeft een roeping gehad. Daarover 
later meer. Bidden we veel voor hem! 
Op het moment dat ik dit schrijf is 
hij op retraite vóór zijn wijding op 8 
december, de dag van Maria’s roeping. 
In de stilte zal hij de roepstem van 
de Heer voor deze Bruid, zijn bisdom 
Roermond, nog luider vernemen. 
De stilte is inderdaad de ruimte 
waarbinnen de roeping op kan komen 
en gedijen. 

Tijdens de bisschoppensynode over 
jongeren en de onderscheiding van 
de roeping heeft de paus tussen 
vijf toepraken van 4 minuten die de 
bisschoppen mochten houden telkens 
3 minunten stilte ingelast. Heerlijk. 
Niet alleen ontspannend, maar ook 
verdiepend. 

Ik mocht de synode over jongeren 
en onderscheiding van de roeping 
meemaken. Een hele ervaring. 
Wat vooral naar voren kwam is het 
ernstig nemen van de levens van alle 
jongeren, hoe verschillend ze ook 
zijn. En er alles aan doen om hen 
zich in de Kerk veilig te laten voelen. 
En hen te helpen zich helemaal 
te ontplooien, natuurlijk vooral in 

Voorwoord
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religieuze zin. Daarvoor is de gave 
van onderscheiding nodig. Voor meer 
over de synode: https://www.rkkerk.
nl/dossiers/dossier-jongerensynode/ 
en het slotdocument, dat nog niet 
helemaal vertaald is: https://www.
rkdocumenten.nl/rkdocs/index.
php?mi=600&doc=7076. We komen er 
nog op terug! 

De stilte is de plaats waar we allen 
op zijn tijd naar terug moeten tot 
heiligheid. Lukt het u om eens een paar 
momenten stil te zijn? Of een uurtje? 
Of een dagje? Of een weekje? Probeer 
er eens van te proeven. Thuis, in een 
klooster, in een park… Ook u hebt een 
roeping.

Mocht u nog niet overtuigd zijn van 
het belang van de stilte, Kardinaal 
Sarah heeft er een mooi boek over 
geschreven: “De Kracht van de Stilte. 
Tegen de dictatuur van het lawaai”, 
uitgegeven bij Betsaida/ De Boog en 
te verkrijgen bij het Carolushuis. Van 
harte aanbevolen! 

Dank ook voor uw stille bijdrage in 
gebed en financiën voor het werken 
aan de stilte in de harten van de 
jongeren, zodat zij hun roepstem 
kunnen verstaan! Zoals de pastoors 
wel vragen: een fluister-collecte… 

Ik wens u een zalige Kerst toe. We 
zingen 'Stille nacht, Heilige nacht'. 
Mogen we ook in ons eigen hart stil 
worden om Hem goed te kunnen 
verwelkomen en Zijn roepstem te 
vernemen.

+ Everard de Jong
Hulpbisschop van Roermond
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Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde 
het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) 
op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, 
patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in 
Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen 
in de parochie. Centraal tijdens de dag stond 
de geloofsgemeenschap als omgeving om Gods 
roepstem te leren verstaan. Vanuit allerlei 
parochies en religieuze gemeenschappen 
waren vertegenwoordigers aanwezig bij wie de 
pastorale zorg rond jeugd, jongeren en roeping in handen ligt. “We hopen 
vandaag geïnspireerd te worden,” aldus IRO-voorzitter Kuipers, rector van 
het Ariënsinstituut.

Dag over roepingen in voetspoor van Willibrord
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hoe God zijn eigen roeping had 
gered door de komst in 1969 van een 
priester en diens huishoudster naar 
Eijks geboortedorp Duivendrecht: 
zij boden hem op geloofsgebied de 
houvast die hij nodig had. “Velen 
hebben bij de ontdekking van hun 
bijzondere roeping en hun groei 
daarin heel veel te danken aan 
priesters, diakens en religieuzen, maar 
ook aan andere gelovigen die voor 
hen echte inspiratiebronnen waren,” 
aldus kardinaal Eijk. Op het Hoogfeest 
van de H. Willibrord “gedenken we 
in het bijzonder degenen die ons het 
eerst het Woord van God verkondigd 
hebben en zo van het duister tot het 
licht brachten.” 
Kardinaal Eijk: “Wat kunnen wij van 
hen leren? Om ons evenals Jezus en de 
apostelen en evenals Willibrord en de 
zijnen te wagen in een kille seculiere 
samenleving, die ons maar als rare 
vreemdelingen beschouwt. En dat 
zonder de beschutting van de grote 
christelijke structuren die Willibrord 
en zijn gezellen nog niet hadden en wij 
thans grotendeels kwijtgeraakt zijn.”

In zijn lezing refereerde mgr. Van 
den Hende aan het bekende merk 
en de bijbehorende reclames voor 
gehoorapparatuur waar hij het thema 
in eerste instantie mee associeerde. 

De impulsdag begon met een 
Eucharistieviering in de St. 
Catharinakathedraal met kardinaal Eijk 
als hoofdcelebrant. In de Nicolaïkerk 
verzorgde de Rotterdamse bisschop 
Van den Hende aansluitend een lezing 
over het thema ‘Beter horen’. Na de 
lunch volgden drie presentaties over 
‘best practices’, waarna de dag werd 
afgesloten met een forumdiscussie. 

De circa 120 aanwezigen waren blij 
met dit initiatief van het IRO, zo bleek 
tijdens de ontmoetingen in de pauze 
en bij de afsluitende borrel.

Kardinaal Eijk memoreerde dat 
de H. Willibrord één van de eerste 
geloofsverkondigers in onze 
streken was. Priesters, diakens en 
religieuzen zijn onmisbaar voor 
de Kerk, maar waarom zijn er dan 
zo weinig roepingen?, zo vroeg de 
Utrechtse aartsbisschop zich in zijn 
preek af. Hij wees drie factoren aan: 
de geloofscrisis, de huidige hyper-
individualistische cultuur en de 
schandalen rond de Kerk. Kardinaal 
Eijk: “De menselijke kant van de Kerk 
laat het helaas vaak afweten, maar 
één ding staat vast: het Goddelijke 
aspect van de Kerk faalt nooit. De 
Heer is trouw en laat ons geen 
moment in de steek.” Hij vertelde 
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“Maar horen is niet alleen een 
technisch verhaal, horen is niet alleen 
een kwestie van het aanschaffen van 
een apparaat,” aldus de Rotterdamse 
bisschop. Ook wanneer het gaat om 
roeping “is horen niet louter een 
kwestie van techniek, niet alleen iets 
van de oren. Het gaat om heel de 
mens die in kracht van zijn geloof 
wordt aangesproken door God. 
Roeping heeft te maken met het 
leven in geloof.” Daarom ging hij 
eerst te rade bij de Catechismus, “bij 
uitstek een geloofsboek.” Vervolgens 
focuste hij op roeping in het licht 
van de heilige Schrift en daarna op 
een aantal kerkelijke documenten 
waarin aandacht wordt besteed aan 
roepingen, zonder daarbij overigens 
naar volledigheid te streven, zo stelde 
hij de aanwezigen gerust. 
Ook stond hij stil bij de pauselijke 
boodschappen die zijn verschenen 
sinds paus Paulus VI in 1964 de 
Wereldgebedsdag voor roepingen 
instelde, die sindsdien jaarlijkse op 
de vierde zondag van Pasen wordt 
gevierd. De allereerste boodschap 
voor Wereldroepingendag was een 
radioboodschap, zo memoreerde Van 
den Hende, die de paus aanhaalde: 
“De oogst is groot maar arbeiders zijn 
er weinig. En paus Paulus vervolgt: 
het zijn er weinig gezien de groeiende 

noodzaak van pastorale zorg, het zijn 
er weinig gezien de behoefte van de 
moderne wereld om duidelijkheid en 
licht (en die wereld vraagt geestelijke 
leraars en vaders met begrip en 
openheid), het zijn er weinig ten 
opzichte van het aantal mensen 
dat ver weg staat van het geloof, 
onverschillig of vijandig is.” 
Tot besluit vroeg Van den Hende 
zich af of onze geloofsgemeenschap 
werkelijk de plek is om Gods roepstem 
te horen en te leren verstaan, en of 
roeping een kwestie is van beter horen 
of je alleen maar voegen. Daarom 
kwam hij met een aantal aanvullingen 
op het motto ‘beter horen’. Om het 
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verband te zien tussen geloof en 
roeping, moeten we ‘beter kijken’, 
aldus de Rotterdamse bisschop. 
Roeping en gebed horen bij elkaar, 
daarom moeten we ook ‘beter bidden’. 
De volgende stap is ‘meer binden’: 
aan Christus, aan de Kerk, aan elkaar. 
Verder moeten we ‘beter buigen’ om 
Gods roepstem te verstaan. Mensen 
zijn vaak overtuigd van hun eigen 
zwakheden, dat vraagt volgens mgr. 
Van den Hende om ‘meer vertrouwen’. 
Met het oog op de menselijke 
vrijheid, die bij jongeren vaak leidt 
tot uitstelgedrag, is ‘beter kiezen’ van 
belang. Ten slotte is er ‘meer toeleg 

op de roeping tot heiligheid’ nodig. Zo 
kan de geloofsgemeenschap meer dan 
nu het geval is “een omgeving zijn om 
Gods roepstem te verstaan.”

De Rotterdamse priester Michel 
Remery, werkzaam voor het 
jongerenpastoraat in het Aartsbisdom 
Luxemburg en bekend van het 
project ‘Twitteren met GOD’, breidde 
voor zijn presentatie de ondertitel 
van de dag uit tot ‘De virtuele 
geloofsgemeenschap als omgeving om 
Gods roepstem te leren verstaan’. In 
vijf ‘stapstenen naar roeping’ voerde 
hij de toehoorders mee langs de 
kansen en uitdagingen die hij ziet rond 
roepingenpastoraat. Ten eerste ging 
hij in op de vraag ‘bestaat een virtuele 
geloofsgemeenschap?’ (antwoord: nee, 
wel zijn we offline en online op allerlei 
manieren met elkaar verbonden). In 
de tweede stap sprak hij aan de hand 
van de vraag ‘Sociale media zijn toch 
gevaarlijk?’ over de online presentie 
van de Kerk. Vervolgens ging hij in 
op ‘Waar zijn de jongeren?’, ‘Hoe 
bereiken we ze?’ en ‘Hoe doe jij het?’. 
Hij benadrukte onder meer het belang 
om samen met jongeren op zoek te 
gaan naar antwoorden (dé jongere 
bestaat niet) en hij vatte samen hoe 
we ons als Kerk moeten gedragen, 
als gemeenschap en individueel: 
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authentiek, bidden, getuigen, 
luisteren en, heel belangrijk, wees 
niet bang! Remery sloot af met een 
wereldpremière: het eerste filmpje 
van een online roepingencursus die 
hij samen met het Katholiek Alpha 
Centrum ontwikkelde.

Zuster Madeleine Bouman uit 
Zutphen is lid van de congregatie van 
de Missiezusters van het Kostbaar 
Bloed. Via de website ‘Gast in de klas’ 
kunnen schoolklassen op excursie 
naar haar klooster in Noord-Brabant. 
Dat aanbod blijkt te werken: zo had ze 
daags voor de impulsdag een groep 
van 90 scholieren over de vloer. En op 

weg naar Utrecht was ze die ochtend 
in de trein aangesproken door een 
student: ‘Bent u een echte non?’ 
Dat soort momenten is belangrijk, 
aldus zr. Madeleine, die met deze 
voorbeelden bovendien aantoonde 
dat de in het kader van jongeren- en 
roepingenpastoraat veel gestelde 
vraag ‘Waar vinden we de jongeren?’ 
zich met een dergelijke benadering 
niet moeilijk laat beantwoorden.
Ze vertelde ook wat in haar 
roepingsgeschiedenis belangrijke 
momenten waren geweest. Zoals een 
reis naar Rome, waardoor ze zich deel 
van de Wereldkerk voelde, en een 
nacht van aanbidding.
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De laatste spreker was mgr. De 
Jong, hulpbisschop van Roermond. 
Hij deelde een aantal ervaringen 
die hij opdeed tijdens de recente 
Bisschoppensynode over ‘Jongeren, 
het geloof en de onderscheiding 
van de roeping’, waarbij hij namens 
de Bisschoppenconferentie 
aanwezig was. Hij deelde onder 
meer de twee krachtlijnen die 
tijdens de synode duidelijk werden: 
enerzijds de heel nabije begeleiding 
(accompagnamento) van jongeren 
(ook online) [één van de bisschoppen 
zei: “Go the extra mile, ga de extra 

kilometer” om aan te geven dat de 
Kerk uit haar comfortzone moet 
komen] en anderzijds de blijde 
verkondiging van het hele evangelie. 
Veelvuldig kwam het beeld van de 
Emmaüsgangers tijdens de synode 
naar voren. Ook voerde bisschop De 
Jong de aanwezigen in sneltreinvaart 
langs de interventie die hij daar had 
gehouden, aan de hand van de noden 
van jongeren volgens de piramide 
van Maslow. Op al die terreinen 
vindt roeping plaats. Daarin pleitte 
hij vooral voor de kunst van de 
onderscheiding der geesten, die de 
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begeleiders moeten verstaan. Ook 
de seculiere vorm daarvan, waarbij 
jongeren reflecteren op hun eigen 
ervaringen, is van belang als opening 
naar een luisteren naar de stem van 
de H. Geest.

De impulsdag werd afgesloten met 
een forumdiscussie onder leiding 
van dagvoorzitter Jos Geelen, pr. 
(kanselier van het bisdom Groningen-
Leeuwarden). Daarbij werd onder meer 
de vraag gesteld: de jeugd spreekt 
tegenwoordig overal over, waarom dan 
niet over het geloof? Michel Remery 
antwoordde dat ‘Twitteren met GOD’ 
precies daarvoor bedoeld is: om met 
jongeren in gesprek te gaan. Maar 
als er geen jongeren zijn, hoe begin 
je dan?, zo vroeg hij zich af. Dan is 

het de kunst om bijvoorbeeld via een 
betrokken gezin, mensen die met Kerst 
in de kerk komen, vormselgroepen et 
cetera één of twee mensen te vinden 
met wie je in gesprek kunt gaan. “Dan 
begint het,” aldus Remery, en kan dit 
als een sneeuwbaleffect werken: zij 
gaan met anderen in gesprek en zij 
weer met anderen. Evenals Remery 
benadrukte zr. Madeleine dat klein 
beginnen belangrijk is. En als er een 
jongerenbijeenkomst is: “Zet niet op 
elke hoek een fotograaf, zo van ‘kijk 
onze jongeren eens’, maar begin 
bijvoorbeeld eens met Bijbellezen, 
ga met ze aan de slag.” Zo kan een 
quiz over bepaalde spreekwoorden 
een enorme eyeopener zijn, is haar 
ervaring: ‘Staat dit ook allemaal in de 
Bijbel?’
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Roepingsverhaal van fr. Leo Disch o.s.b.
Benedictijn van de abdij in Mamelis (Vaals)

Als tweede gastenbroeder in de 
Abdij, wordt mij weleens gevraagd: 
"Hoe bent u geroepen tot dit leven 
als monnik?" Dan antwoord ik in 
eerste instantie: "Het gaat niet h o 
e men geroepen is, maar d a t men 
geroepen is."

Ik ben geboren in Maastricht als 
jongste uit een gezin van 13 kinderen 
en toen ik geboren werd tilde de arts 
mij op en zei: "Leo de dertiende" 
(een vroegere Paus), vandaar 
dat ik de naam Leo draag. Ik heb 
een timmeropleiding genoten in 
Voorhout bij Noordwijk aan zee bij de 
Broeders van Zeven Smarten, toen 
de BNS: Bisschoppelijke Nijverheid 
School. Het waren drie prachtige 
jaren. Terug in Maastricht vertelde 
ik mijn ouders dat ik graag een 
jaar eerst wat anders wilde doen 
voor ik naar de MTS zou gaan. Mijn 
vader was toen vicevoorzitter van 
de Arrondissementsrechtbank in 
Maastricht en kende daardoor nogal 
veel mensen en niet lang daarna 
kon ik als hulpetaleur en verkoper 
gaan werken in een herenmodezaak 
'Maison Louis' in Maastricht. Dat heb 
ik anderhalf jaar met veel plezier 
gedaan. Ik verdiende hierdoor 
natuurlijk wat geld en dat ging voor 
een deel in de weekends op o.a. aan 
het uitgaansleven. Met vrienden en 
vriendinnen bezocht ik een van de 
disco's van Maastricht. Ik was toen 
16/17 jaar oud. Ik weet nog heel goed 

"Het gaat niet h o e 
men geroepen is, 
maar d a t 
men geroepen is."
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dat ik op vrijdagavond 27 november 
1972 uitging en ik had de gewoonte in 
de disco eerst aan de bar een biertje 
te drinken. Naast mij zat een meisje en 
aan de andere kant een jongen. Voor 
mij, keek ik tegen een muur aan waar 
een hele grote spiegel was geplaatst 
en daar tegenaan zaten glazen vakken 
waarop fl essen, glazen, religieuze en 
profane beeldjes stonden, kruisjes en 
ook veel plakkertjes, gewone maar 
ook niet zulke nette plakkertjes. Alles 
stond en hing er schots en scheef bij. 
Toen ik het glas bier aan mijn mond 
wilde zetten, keek ik recht tegen een 
kruisbeeldje aan. Op dat moment was 
het net of iemand mij bij mijn haren 
pakte en zei: "NU BEN JE VAN MIJ".

Dit alles gebeurde in enkele seconden 
en ik had nog niets gedronken en ik 
zette mijn glas neer. Ik wist niet wat ik 
meemaakte en wat dit te betekenen 
had. Ik werd er stil van en ik wilde mij 
een houding geven.
Ik zei tegen een meisje naast mij: "Ik 
voel mij niet goed", waarop het meisje 
zei: "Ja zeg, niet hier gaan overgeven. 
Ga jij maar naar buiten". Ik ging toen 
direct naar buiten en daar stond ik dan 
alleen buiten in het pikkedonker.
Toen ben ik naar huis gelopen en heb 
ik onderweg over wat gebeurd was 
nagedacht. Toen ik thuis kwam, ben ik 

direct naar mijn kamer gegaan. Moeder 
die altijd opbleef totdat iedereen 
thuis was, was binnen enkele minuten 
ook boven en zag mij al huilende op 
bed liggen. "Wat is er met jou aan de 
hand. Nu al thuis?" Ik draaide mij om 
naar mijn moeder en zei: "Ik ga naar 
het klooster". Moeder dacht dat ik te 
veel gedronken had en wartaal sprak. 
"Slaap jij nu maar goed uit en morgen 
praten we wel verder".
Wij waren nog een traditionele familie 
en moeder dekte nog de tafel voor het 
ontbijt. 

"Nu ben je van mij"
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Toen ik 's ochtends beneden kwam, 
keek zij mij aan onder het tafeldekken 
en zei: "Wat heb jij mij gisterenavond 
gezegd?" en ik: "Wat heb ik dan 
gezegd?" en zij: "Je wilde het klooster 
ingaan". Ik antwoordde: "Ja, dat ga ik 
ook doen". "Dat meen je niet". "Jawel, 
dat ga ik doen". Moeder zei daarop: 
"Laat het nu maar even rusten. Over 
een week praten we er nog wel weer 
eens over".

Ik was net als mijn andere broers in het 
verleden ook misdienaar en acoliet in 
de parochiekerk, maar daar moet je je 
niet teveel van voorstellen. Ik deed niet 
veel aan het geloof. Mijn moeder was 
nog dezelfde dag, zonder medeweten 
van mij naar de kapelaan gegaan om 
over mij te praten. En hij stelde mijn 
moeder gerust. Hij kende mij goed 

en wist dat ik veel van mijn ouders en 
broers en zussen hield en dat ik ze niet 
zou kunnen missen. Hij kende enkele 
kloosters in Zuid Spanje en dacht: "Ver 
weg van huis, dat doet hij toch niet."

Op bezoek bij de kapelaan, vertelde ik 
hem, dat ik God wilde zoeken en naar 
een klooster wilde gaan. "Ik ken enkele 
kloosters in Zuid Spanje", zei hij. En ik: 
"Al ligt het aan de andere kant van de 
wereld, dat maakt mij niet uit".
Toen zag hij in dat ik roeping had en 
met zijn vuist op tafel "Dan bellen we 
nu Mamelis op". Het klonk als Frans in 
mijn oren: "Ligt dit in Zuid Frankrijk?". 
"Nee, nee, hier in Limburg, nog geen 25 
kilometer hier vandaan." Hij belde de 
Abt van de Abdij op en die vond dat ik 
maar eens langs moest komen en via 
de gastenpater een afspraak maken.



14

"opdat God 
in alles 
worde verheerlijkt"
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Met de bus ben ik toen naar de Abdij 
in Mamelis gegaan, de steile laan 
opgelopen en aangebeld.
De portier verwelkomde mij. Hij zou 
de gastenpater oproepen. Ik stond 
midden in de hal en keek naar links 
en naar rechts en dacht: "Hier moet 
ik zijn." Ik wist helemaal niets van de 
orde van de Benedictijnen, kende ook 
geen Latijn en liet alles maar op mij 
afkomen, vol vertrouwen. Ik wist ook 
niet dat dit voor een heel leven zou zijn.

Maar, toen ik eenmaal op 20 mei 1973 
intrad en in het noviciaat conferenties 
kreeg over de Bijbel, liturgie, het 
monastieke leven, de H. Regel van St. 
Benedictus en wat kerkgeschiedenis, 
werd het mij al heel gauw duidelijk, 
dat dit voor een heel leven was. 
En daar groeide ik zo helemaal in. 
Hier kon ik God zoeken, wat ik zo 
graag wilde. Hier heb ik mij door 
Gods genade laten grijpen en haar 
ootmoedig gevolgd en geluisterd naar 
de innerlijke mens, de "verborgen 
mens van het hart." (1 Petrus 3,4)

Men zag al heel gauw aan mij dat 
ik een doener was en geen denker. 
Maar ja, een doener moet ook denken 
en een denker moet ook doen. De 
timmeropleiding kon ik ook hier 
goed gebruiken en heb via Dom Van 

der Laan, die o.a. de architect van 
de Abdijkerk was, enkele meubels 
gemaakt die hij had ontworpen.

Na mijn tijdelijke professie op 11 juli 
1975, heeft men mij gevraagd het 
letters hakken van de grafinscripties 
in de Crypte van de Abdij over te 
nemen van een oudere pater. Die 
letters waren ook ontworpen door 
Pater Van der Laan en ik wilde weten 
waarom deze Romeinse kapitalen zo 
ontworpen waren. "Ja, dan moet ik 
je eigenlijk alles uitleggen", zei hij. Hij 
gaf mij de mogelijkheid zijn boek 'De 
Architectonische Ruimte' samen met 
hem door te lezen. Dat was natuurlijk 
heel uniek. Daardoor kreeg ik naast 
het lezen veel te horen over andere 
belangrijke architectonische zaken. 
Ik kreeg ook enkele opdrachten van 
architecten om in hoekstenen en 
plaquettes en grafstenen inscripties te 
hakken. Die vragen kwamen in de loop 
der jaren steeds meer. Ik ontdekte dat 
ik meer kon dan alleen letters hakken 
en begon ook sculpturen te maken 
en borstbeelden, die dan vaak in 
brons werden gegoten. Er kwam in de 
Abdij in 2004 een grote ruimte in de 
garage vrij en daar is toen het atelier 
ontstaan, waar ik nu nog steeds werk.
Eerst was het een steenhouwers-
atelier. Nu noem ik het een 
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kunstatelier, waar ik op verzoek van 
klanten veel opdrachten voor hen 
uitvoer.
Ik werk nu in steen, brons, hout 
en metaal en ook ontwerpen van 
interieurs van kerken en sculpturen.

Het belangrijkste voor mij is, dat 
ik door mijn kleine werk deel 
uit mag maken van het grote 
scheppingswerk van God. En dit is 
helemaal in overeenstemming met 
mijn roeping. De schoonheid die God 
in zijn schepping gelegd heeft, kan 
ons mensen laten stralen in onze 
kunstwerken of in het ambachtelijk 
werk. In alles wat tot stand wordt 
gebracht, wordt God verheerlijkt als 
eigenlijke Schepper van alle dingen.

Vandaar dat vroeger – misschien 
nu nog – monniken boven aan 
hun brieven en eventueel op hun 
kunstwerken de afkorting zetten: 
U.I.O.G.D.
Dat is: "ut in omnibus glorificetur 
Deus." En betekent: "opdat God in 
alles worde verheerlijkt." (1 Petrus 
4,11). Dit is de tekst die St. Benedictus 
gebruikt in hoofdstuk 57 van zijn 
Regel, dat gaat over de ambtslieden 
van het klooster.

Maar toch komt op de eerste plaats 
het Werk Gods, het acht keer per dag 
samenkomen in het huis van God. 
Dat is mijn eigenlijke Atelier, waar 
ik heel innig met Hem verbonden 
kan zijn. Deze werkelijkheid wil ik 
als een innerlijke ademhaling laten 
worden, als het ononderbroken, ja 
zeg maar gemurmel van het leven in 
mij zijn. En daar moet ik een juiste 
houding voor aannemen en dat is bij 
mij een gepaste ontspanning, soepel 
zijn, niet teveel gehecht zijn aan het 
gevoelsmatige en het vergankelijke. 
Als dit innerlijke binnen in mij 
ontsloten is wordt alles eenvoudiger, 
ja vanzelfsprekender. God is altijd 
aanwezig, Hij is de bron van mijn en 
ons leven.

Ik wist toen in de disco in 1973 niet 
wat het betekende dat ik God wilde 
zoeken en wat die zoektocht mij 
zou brengen. Voor die onmetelijke 
innerlijke rijkdom breng ik God de 
Vader Zoon en H. Geest dank.
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UIT DE WERELDKERK
Tanzania: een noviciaat met moeite... en vreugde! 

http://ivetanzania.org/construyendo-noviciado-mucho-sacrificio-alegria/

De Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord (IVE) is een in 1984 
opgerichte internationale missiecongregatie met een mannelijke en een 
vrouwelijke tak, die beide een apostolische en contemplatieve tak hebben. De 
zusters (Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará) zijn zo´n 1200 
in aantal, de priesters en broeders ruim 700. Ze zijn aanwezig in alle continenten 
in een kleine 40 landen. Hun spiritualiteit baseert zich op het mysterie van de 
Menswording van Gods Zoon en is geïnspireerd door grote heiligen zoals H. 
Ignatius van Loyola, H. Theresa van Jezus, H. Johannes van het Kruis, H. Don 
Bosco. In ons bisdom werken de paters in het parochiecluster Edith Stein, en de 
zusters hebben een apostolische communiteit in Brunssum en een slotklooster 
in Valkenburg. De Religieuze Familie kent ook een Derde Orde voor leken die de 
spiritualiteit van de congregatie willen delen en beleven in hun eigen levensstaat.
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Nooit gedacht dat de zaken zó zouden 
lopen, en zo snel... maar de tijd is 
van God, niet van ons. Verschillende 
jongeren hadden ons al gevraagd 
wanneer we een vormingshuis zouden 
beginnen. Twee jaar geleden leek dit 
nog een onmogelijk plan. Maar door 
omstandigheden werd het proces 
ongelooflijk versneld...

Een cruciaal moment was het 
bezoek van P. Nieto, onze generaal 
overste. Het leek ons een goed idee 
hem kennis te laten maken met de 
jongeren die het verlangen hadden 
geuit zich bij onze congregatie aan 
te sluiten. Na het gesprek dat zij met 
hem hadden, gingen we het terrein 
bezichtigen dat we voor dit doel 

hadden aangekocht. Lopend over het 
terrein bedachten we waar het eerste 
huis zou moeten komen te staan en 
we namen van foto´s van die plek. 
Een historisch moment: het zou voor 
het eerst zijn dat we een vormignshuis 
zouden beginnen in donker Afrika.
De jongens zelf hadden ons 
gevraagd bij ons te kunnen blijven. 
Ze realiseerden zich maar al te goed 
dat thuis blijven, in een omgeving 
tegengesteld aan hun roeping, heel 
moeilijk voor hen zou kunnen zijn. We 
hadden hen heel duidelijk gezegd dat 
de levensomstandigheden bij ons niet 
makkelijk waren, maar toch bleven 
ze volhouden. Dat was voor ons de 
reden om ons en hen dan maar in het 
diepe te gooien... We konden hen niet 
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in ons eigen huis ontvangen, maar 
wel in een gedeelte achter ons huis, 
in 2 hele kleine huisjes die de naam 
“huisje” eigenlijk niet waard zijn. Daar 
zijn ze een heel eenvoudig bestaan 
gaan leiden. Eenvoudig in de zin van: 
het enige wat ze hebben zijn een paar 
matrassen op de grond, geen kasten, 
geen bureaus, niks. 

Eén van hun dagelijkse activiteiten 
is het werken op het nieuwe terrein. 
Ik wil dit graag benadrukken: ze zijn 
hun eigen vormingshuis aan het 
bouwen, met alle pijn en moeite die 
dat inhoudt. Er is één bouwvakker die 
als opperman de bouw leidt, maar het 
zijn de postulanten zelf die het harde 
werk verrichten, van het bouwklaar 
maken van de grond tot het maken 
van het cement, van het leggen van de 
vloer tot het oprichten van de muren.

Het gebouw wordt groot en sterk. De 
bakstenen zijn gemaakt van aarde 
van het terrein zelf. We werken nu in 
ploegen van twee of drie man per dag 
om het werk af te maken, en de rest 
van de postulanten werkt op de akkers 
van het postulantaat. Ze hebben een 
gedeelte schoon geschoffeld en mais 
en bonen geplant, in de hoop al dit 
jaar iets te kunnen oogsten, als de 
regen meewerkt.

Vergeet hierbij niet dat ook het 
'gewone' religieuze leven doorgaat: 
we staan op om 5.00 uur, voor 
Aanbidding, Rozenkrans en de Mis, 
wat de belangrijkste activiteiten 
van de dag zijn. Verder brengen de 
postulanten veel leven in de brouwerij 
in de parochie: bij de jongerengroep, 
de misdienaars, het Legioen van 
Maria en bij de huisbezoeken. En 
ze beginnen belangrijke vruchten 
te plukken van het leven in een 
vormingshuis, door het intensieve 
gemeenschapsleven, meer actieve 
deelname in de liturgie en het 
apostolaat dat alleen maar groeit.

We hebben op dit moment 15 
postulanten en er staan er meer op 
de wachtlijst: we hebben hun moeten 
vragen te wachten tot we het nieuwe 
gebouw kunnen betrekken, want in 
hun huidige verblijfplaats past geen 
muis meer bij! Ook in het nieuwe 
gebouw zal er nog veel te wensen 
overblijven: er is geen badkamer, 
ze zullen eenvoudigweg een latrine 
moeten uitgraven. Er zijn geen echte 
ramen in het gebouw, alleen gaten 
met muskietennetten ervoor. Het 
gebouw zal binnen noch buiten 
netjes afgewerkt zijn of geschilderd. 
De vloeren zijn niet af, het plafond 
onafgewerkt…Laten we zeggen dat om 
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te verhuizen het voor ons voldoende is 
als we muren hebben, een plafond en 
een deur. Verder zal alles ontbreken, 
meubels, stapelbedden, tafels, 
stoelen, zonnepanelen, zo´n beetje 
alles...

Het doet ons allemaal denken 
aan het begin van onze Religieuze 
Familie. Ons begin was ook heel 
nederig, gekenmerkt door armoede 
en moeilijkheden. Maar altijd vol 
vreugde en eenvoud! We hadden zo´n 
groot verlangen om ons helemaal 
aan God te geven, ook al waren we 
(en zijn we nog) niks. Je helemaal 

geven voor grote idealen, verlangen 
naar heiligheid, naar het missiewerk, 
naar de redding van de zielen... al die 
idealen maken dat je elke moeilijkheid 
kunt overwinnen, en dat we niet eens 
wat ons ontbrak, wílden aanvullen. 
Het was beter voor ons dat we 
dingen tekort kwamen: het heeft ons 
geholpen ons voor te bereiden op de 
missie...

En als we trouw zijn in onze roeping, 
zullen we nog 'grotere dingen' zien (cf. 
Joh 1,50)!
P. Diego Cano, IVE.
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Vruchten van ons gebed om roepingen

Professies in Tegelen

Twee zusters hebben zich in Priorij 
Nazareth te Tegelen op 27 november 
j.l. voor heel hun leven aan God 
toegewijd in de Monastieke Professie. 
Ze zijn nu definitief opgenomen in 
de gemeenschap van de Monialen 
Benedictinessen van de Altijddurende 
Aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament. 

Zij ontvingen tevens uit handen van 
Z.H. Excellentie Mgr. dr. E. de Jong de 
Maagdenwijding.
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Diakenwijding

Op 27 oktober ontvingen Marthoma 
Alexander uit India, Marco Figliola 
uit Italië en Caesar Cortes Oviedo 
uit Honduras in de kathedraal van 
Roermond de diakenwijding uit 
handen van hulpbisschop De Jong. 

Zij volgenden de priesteropleiding 
van het bisdom Roermond en 
ontvingen een pastorale benoeming in 
respectievelijk Venray, Roermond en 
Roermond-Noord-Oost. Blijven wij hen 
ondersteunen met ons gebed op weg 
naar hun priesterwijding.

Bisschopswijding

Op zaterdag 8 december werd in de kathedraal in 
Roermond mgr. Harrie Smeets gewijd tot 24e bisschop 
van Roermond. Dank voor uw aller gebed voor een 
goede opvolger van mgr. Wiertz. Blijven wij de nieuwe 
bisschop met ons gebed begeleiden zodat hij – zoals zijn 
wapenspreuk luidt – in Gods naam mensen kan liefhebben.
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Roepingengebedsintenties
Gebedsintentie januari: 
voor de wereldjongerendagen. Dat veel jongeren er hun 
levensroeping als priester en religieus mogen ervaren.

Gebedsintentie februari: 
voor de zieken, dat ze hun lijden mogen opoff eren voor de 
jongeren die moeilijk ja kunnen zeggen op hun roeping, of voor 
de priesters en religieuzen die dreigen hun roeping te verliezen.

Gebedsintentie maart: 
dat de vastentijd werkelijke bekeringen voortbrengt, waardoor 
de bekeerden meer open gaan staan voor een nieuwe 
levenswijze.

Gebedsuur voor Roepingen
Van harte nodigen we u uit voor het maandelijks gebedsuur 
voor roepingen op:
Zondag 6 januari 2019 Pater Martin Deak f.s.o., van de 
   Geestelijke Familie Het Werk werkzaam in België
Zondag 3 februari 2019
Zondag 3 maart 2019
Om 16.00 uur in de parochiekerk St. Clemens, Wilmenweg 1 te Merkelbeek.
Aansluitend om 17.00 uur bent u van harte welkom in ons huis 'Het Korenveld', 
Wilmenweg 1A te Merkelbeek voor een kopje koffi  e/thee.

De zusters van de geestelijke Familie 'Het Werk'
T: +31 (0)46-4421282 / E: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org / W: www.hetwerk-fso.org



Dit contactblad wordt u gratis aangereikt. Een vrijwillige 
bijdrage in de onkosten wordt natuurlijk altijd op prijs
gesteld! Het banknummer is: NL28ABNA0231400152 ten 
name van bisdom Roermond - Roeping en Levensoriëntatie.

Lid worden? 
Bent u nog geen lid van het gebedsapostolaat en wilt u graag 
dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de 
afdeling Roeping en Levensoriëntatie van het bisdom 
Roermond via telefoonnummer (0475) 386892 of mail:
m.rademaker@bisdom-roermond.nl 
Bid mee!

Colofon
Zorg voor Roepingen verschijnt 4x per jaar. Uitgave: 
DPD-Bisdom Roermond, afdeling Roeping en levensoriëntatie
Adres: Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond.
T: (0475) 386 892 / E: roepingen@bisdom-roermond.nl
W: www.bisdom-roermond.nl/roepingen


