Zo donker zijn de dagen
En donker is de nacht.
Een nacht van duizend vragen:
Wie weet wat ons nog wacht,
geeft God ons ooit nog zicht,
baadt onze oude aarde
nog ooit in morgenlicht
Een stem zegt: ‘Sion luister,
uw God regeert voortaan’.
Verdreven is het duister:
Een kind in ons bestaan.
Wie God nog nimmer vond
komt Hem in Jezus tegen:
Dit is een nieuw verbond.
Al zijn er duizend vragen
wij weten wat ons wacht:
God is in deze dagen
op ons geluk bedacht.
Als wij ons wereldwijd
aan liefde durven wagen,
is Hij ons toegewijd.

Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar
Wij nodigen u allen uit om deel te nemen aan de diensten
met Kerstmis en Nieuwjaar.
24 december: nachtmis 20.00 uur met vanaf 19.30 uur
kerstmelodieën en samenzang.
Eerste kerstdag: eucharistie 9.00 uur.
Tweede kerstdag: eucharistie 9.00 uur.
Nieuwjaarsdag: eucharistie 9.00 uur.

T. 030 243 51 67

Advent 2018
Jaaroverzicht
‘Fatimadagen’ Klooster Cenakel
Van 23 tot en met 27 januari was een van de tien officiële replica’s
van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in onze Aanbiddingskapel. Op 4 januari kwam het beeld aan in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht (foto: het beeld in de kapel
van het aartsbisschoppelijk paleis). Het deed gedurende drie maanden verschillende plekken in het aartsbisdom Utrecht aan, ter voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Fatima en Lissabon van 10
tot en met 15 juni. Het waren feestelijke dagen voor ons met mooie
vieringen, ook een keer was er de hele nacht door gelegenheid tot
stil gebed.
Geloofsgemeenschap gesloten Jacobuskerk viert Eucharistie mee De Sint-Jacobuskerk in onze wijk Zuilen heeft 8 oktober 2017 de deuren gesloten als eerste
van de vijf kerken van de Ludgerusparochie. De geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk heeft in overleg met ons besloten om iedere tweede zondag van de maand
de Eucharistie mee te vieren in onze kapel. Deze begint dan niet om 9.00 maar om
10.00 uur. Wij zijn daar blij mee.
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Zr. Lusia Maria aangekomen
Op 13 februari dit jaar mochten wij tot onze grote vreugde Zr. Lusia Maria uit Indonesië in ons midden verwelkomen. Al heel gauw voelde zij zich bij ons thuis en is nu
o.a. ijverig bezig onze moeilijke taal een beetje onder de knie te krijgen. We zijn nu
met 5 zusters hier in Utrecht van drie nationaliteiten.
Op 2 november is onze Zr. M. Luca is op 91 jarige leeftijd in Uden overleden. Zij was
de laatste van onze zusters die In Uden woonden. Bijna 20 jaar lang hebben zij daar
een zeer goede verzorging gehad,
Pater Jean Pierre Akueson SVD overleden
Sinds jaren komen elk jaar enkele nieuwe, meestal pasgewijde
priesters SVD vanuit heel de wereld als missionarissen naar Nederland. Vaak vieren zij vanuit Nieuwegein bij ons de Eucharistie en wij
zijn daar heel blij mee. Zo was ook pater Jean Pierre uit Togo voor
hier benoemd. Hij werd na enkele jaren preses in de communiteit
van Nieuwegein en kwam minstens een keer per week bij ons. Helaas werd hij ongeneeslijk ziek. Op het hoogfeest van Hemelvaart
riep de Heer hem tot zich, pas 38 jaar oud. We missen hem zeer, want we hebben
zeer mooie herinneringen aan hem. Vanuit de hemel zal hij onze voorspreker blijven.
Veel belangstelling voor viering en processie Sacramentsdag

Zo’n honderd belangstellenden woonden op Sacramentsdag (3 juni) de eucharistieviering bij in onze kapel. Aansluitend liepen de meesten van hen mee met de
Sacramentsprocessie door enkele straten
rond het klooster. De viering, die om 14.00 uur
begon, werd in het Engels gehouden, in verband met deelname vanuit de Filipijnse gemeenschap in de Randstad. Celebranten waren pater Aaron Paul Hizola SVD en pater Gilbert Razon SVD, beiden afkomstig uit de Filippijnen. Ook enkele broeders van St. Jan en
pastor Koos Smits, aan wie wij veel steun hebben, waren aanwezig. Na afloop van de processie was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de gasten kleine gerechten
en/of wat te drinken meebrachten.
Driemaal een neomist in ons midden
Driemaal hadden we dit jaar de vreugde dat een neomist bij ons zijn eerste h. Mis
vierde en ons zijn eerste zegen gaf. Op 23 januari was er: pastor J.A. Rutgers, op 13
juli pastor R.E.C. den Hartog, en op 14 augustus was het pastor Meneses Santiago
(Mauritio) uit Colombia, Mel alle drie hadden wij een zeer mooie viering en ontvingen
ook de eerste zegen.
Visitatie
In augustus hadden we een week lang bezoek van onze algemene overste en een
van haar raadzusters. Het was voor ons als een feestweek, alsook een week van
geestelijke vernieuwing. We konden vragen stellen over onze medezusters in alle
huizen van onze congregatie. We werden weer helemaal op de hoogte gebracht.
Veel mooie dingen werden verteld en veel hartelijke groeten werden ook weer meegegeven. De band met de hele congragatie werd weer versterkt en dat deed ons
goed.
Beeld Ludgerus bij aanbiddingskapel geplaatst
De gemeente Utrecht heeft een beeld van de heilig Ludgerus bij
onze kapel, die naar hem genoemd is, laten plaatsen. Het stond
naast de nabijgelegen Sint-Jacobuskerk die op 8 oktober de deuren
sloot. In overleg met de geloofsgemeenschap die gebruik maakte
van de kerk, is besloten het stenen beeld te verhuizen naar de
nieuwe plek bij ons klooster. Belangstellenden kunnen op een fraai
informatiebord het verhaal van Ludgerus lezen: “Ludgerus 742-809
(Liudger/Ludger/Ludgerus).”
Rozenkransgebed voor de vrede.
De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand
op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie: de vrede in de wereld.
Iedere maand wordt in een van de bisdommen hiervoor gebeden Op 1 januari, het
feest van Maria, Moeder van God bad met ons en alle aanwezigen Mgr. Th. Hoogenboom en op 8 september, het feest van Maria Geboorte, kardinaal Eijk.

Beste Vrienden,
Weer loopt een jaar ten einde. Op 2 december vieren we weer de eerste
zondag van de Advent, het begin van een nieuw liturgisch jaar, ‘dat wil zeggen een nieuwe tocht van het Volk van God met Jezus Christus, onze Herder.
“In Bethlehem beviel de Maagd Maria van Jezus. Hij is niet geboren door
menselijke wil, maar is de gave van de liefde van God de Vader, die "zoveel
van de wereld hield dat hij zijn enige Zoon gaf, dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben " (Joh. 3,16).
De eersten die de pracht van de nederigheid van de Heiland zagen, waren,
na Maria en Jozef, de herders van Bethlehem. Ze herkenden de tekenen,
die de engelen hadden aangekondigd, en aanbaden het kind. Deze eenvoudige maar waakzame mannen zijn rolmodellen voor de gelovigen van alle tijden. In het licht van het mysterie van Jezus nemen ze geen aanstoot aan
zijn armoede, maar vertrouwen ze net als Maria op het Woord van God en
kijken ze naar zijn glorie met eenvoudige ogen. Voor het mysterie van het
vleesgeworden Woord belijden Christenen overal de woorden van de evangelist Johannes: "Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid
van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid" (Joh. 1, 14).
Terwijl oorlogszuchtige stormen over de wereld van vandaag razen roept
Kerstmis ons terug naar het teken van het kind. We moeten het herkennen
aan de gezichten van de kinderen, vooral degenen voor wie er geen plaats is
in de herberg, zoals voor Jezus (Lc. 2, 7). Het teken van Kerstmis: "een kind
in doeken gewikkeld ..." (Lc. 2, 12). Nemen wij, zoals de Maagd Maria en St.
Jozef, zoals de herders van Bethlehem in het kind Jezus, de voor ons vleesgeworden liefde van God op, en we zetten met zijn genade ons in onze wereld
menselijker en waardiger te maken voor de kinderen van vandaag en morgen.
De geboorte van Christus, de Verlosser, vernieuwe de harten, make het verlangen naar
een meer broederlijke en solidaire toekomst
wakker en brenge vreugde en hoop voor iedereen. Zalig Kerstfeest!’
Uit de kersttoespraak van Paus Franciscus 2017.
Ten slotte willen wij u heel hartelijk danken voor
uw meeleven, uw meebidden en voor uw steun. Dat is werkelijk een bemoediging
voor ons allen. Wij hopen dat dit Kerstfeest u veel vreugde en vrede mag brengen,
die ook in het nieuwe jaar met u mee blijft gaan. Zo wensen wij u van harte een

Zalig Kerstfeest en een rijk gezegend 2019
De zusters van het Cenakel in Utrecht

