Gekozen worden en zelf kiezen?!
ROEPINGENZONDAG 25
APRIL van 14.00 – 15.30 uur
ONLINE MEETING
over wat je met je leven wilt gaan
doen: levensorientatie en roeping door God
Je bent jong, hebt tal van mogelijkheden, je vindt veel dingen leuk, of juist niet. Er is een woud aan keuzes die je kunt
maken en misschien uiteindelijk ook wel gaat maken. Wat past echt bij jou? Dus niet de vraag wat anderen doen of
wat zij ervan vinden… (dikwijls gaat het toch wel een beetje zo)? Wat zou jij zielsgraag doen met je leven??
Wat vind je meer dan leuk, wat en vooral w(W)ie vult je leven? Vragen die soms al een antwoord hebben, veel
andere vragen moeten nog beantwoord worden.
Midden in deze vragen vragen is God die in ons het verlangen legt om je leven echt te geven, God roept ons, ook nu.
Het blijkt dat bij veel jongeren er een zekere eenzaamheid ervaren rond deze diepste vragen en naar hun toekomst
te kunnen stellen. De standaard kwesties rond carrière en eventueel toekomstige functies zijn lang niet altijd
voldoende om je hele leven in kwijt te kunnen. Er zijn vragen die nog veel belangrijker zijn en horen bij de
ontdekking van jou eigen persoonlijkheid en toekomst: wat is mijn achtergrond, wat heb ik tot nu toe meegekregen?
Wat is mijn geloof, waar hoop ik op en waar/naar wie gaat mijn liefde uit?
Komende zondag gaan we tussen 14.00 uur en 15.30 uur online elkaar ontmoeten om van een priester, een
religieus en een echtpaar te horen hoe zij met de vraag rond hun roeping zijn omgegaan en er nu mee omgaan.

Wil je meedoen?? Stuur dan een mail met een korte motivatie waarom dat je
wilt deelnemen aan: roepingenzondag@gmail.com. Dit mailadres mag je ook
gebruiken voor eventueel andere praktische vragen. Je krijgt dan zondag vlak van tevoren een mail met
de link, zodat je direct kunt deelnemen.
Roepingenraad bisdom ‘s-Hertogenbosch

welke
kant ga je
op?

Of toch
die
andere
richting..
.?

