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‘Hoe dierbaar is mij uw huis’psalm 84,1
Beste Vrienden,

Zoals u wel weet zijn wij hier in Utrecht een kleine
gemeenschap van 5 zusters: Een Nederlandse, Zr. M.
Confidens, zij is met 74 jaar de oudste hier. Ook in
Uden hebben we nog een Nederlandse zuster, Zr. M.
Luca, zij is 88 jaar en heeft in Uden een goede verzorging. Verder zijn in Utrecht 4 Filippijnse zusters: Zr. M.
Resurreccion, Zr. M. Michelle, Zr. M. Visitacion en Zr.
Trinitas Marie. De jongste is 52 jaar.
Op 21 mei vierde Zr. M. Luca bij ons, hier in Utrecht haar 60-jarig professiefeest. Het was
niet alleen een prachtig feest, waarbij Pastor P. Rentinck de celebrant was, maar het was
bovendien een grote vreugde voor ons en voor haar dat zij na jaren weer een hele dag in ons
midden kon zijn. De provinciale overste, Zr. Melina en een medezuster brachten haar met de
auto en namen haar na de vespers ook weer mee terug naar Uden. Zr. M. Luca kijkt nog
dankbaar terug op deze mooie geslaagde feestdag.
In het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid vond in onze kapel op iedere eerste vrijdag van de maand een 'Nacht van Aanbidding' plaats door leden van de aanbiddingsgemeenschap. De non-stop aanbidding begon om 21.00 uur na de dagsluiting en duurde tot
zaterdag 6.00 uur. Daarna namen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht werd gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat we
vierden van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is
in handen van onze aanbiddingsgemeenschap.
Zoals in de andere jaren was er ook dit jaar op Sacramentsdag een plechtige Eucharistievering in onze Aanbiddingskapel, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders
van Sin Jan). De viering werd bijgewoond door zo’n vijftig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een
maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd kleine gerechten en/of
wat te drinken mee te brengen.
Op 18 juni vierde onze zuster Trinitas Marie haar zilveren jubileum. De kapel was op die dag
tot de laatste plaats bezet met vrienden in bekenden, vooral heel veel Filippijnse vrienden,
die zeer met ons meeleven. De hoofdcelebrant, pater Sedfrey SVD, is ook een Filippijnse
priester en het Filippijnse koor uit Hoofddorp zong prachtige liederen. Het werd voor Zr. Trinitas Marie een onvergetelijke feestdag.
Op het feest van Maria Geboorte, 8 september was kardinaal Eijk de celebrant bij de viering
van de Eucharistie. Hij hield een mooie, inspirerende homilie over onze roeping. Na de viering was hij bij ons aan tafel voor het ontbijt.
Ook in dit jaar hadden we vaak bezoek van jonge scholieren, studenten en journalisten, die
graag meer wilden weten over onze leefwijze en onze motieven.

Advent 2016
In deze dagen van voorbereiding op het kerstfeest
gaat ons verlangen uit naar het Kindje Jezus. In de
goddelijk-menselijke persoon van Christus is God ooit
een kind geweest en dat moet in ons geloof een speciale betekenis hebben. Het is waar dat zijn kruisdood
en zijn verrijzenis de hoogste uitdrukking zijn van zijn
verlossende liefde, maar laten we niet vergeten dat
geheel zijn aardse leven openbaring en onderrichting
is. In de Kersttijd gedenken we zijn kindertijd. Om in
echt geloof te groeien zouden we vaker moeten mediteren over het Kind Jezus. De weinige aanduidingen
die we hebben verwijzen naar de naamgeving acht dagen na de geboorte en naar de opdracht in de Tempel (Lc. 2, 21-28.) Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest
besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de
moederschoot werd ontvangen.
En verder het bezoek van de Wijzen met de daarop volgende vlucht naar Egypte.
Dan is er een grote sprong naar twaalf jaar wanneer Hij samen met Maria en Jozef ter gelegenheid van Pasen op bedevaart gaat naar Jeruzalem en in plaats van met zijn ouders terug
te keren, blijft Hij in de Tempel in gesprek met de leraren van de wet.
Zoals we zien, weten we weinig over het Kind Jezus, maar we kunnen veel over Hem leren
als we naar het leven van kinderen kijken. Het is een fijne gewoonte van ouders en grootouders om naar de kinderen te kijken, naar wat ze doen.
Op de eerste plaats ontdekken we dat kinderen onze aandacht vragen. Waarom moeten ze
in het centrum staan? Omdat ze hoogmoedig zijn? Nee! Maar om zich beschermd te weten.
Het is nodig dat ook wij Jezus in het centrum van ons leven plaatsen, want, dat kan paradoxaal lijken, we hebben de verantwoordelijkheid Hem te beschermen. Hij wil in onze armen
zijn, verlangt vertroeteld te worden en zijn blik met de onze te kunnen verbinden. Verder,
het Kind Jezus doen glimlachen om Hem onze liefde en onze vreugde te tonen omdat Hij in
ons midden is. Zijn glimlach is teken van de liefde die ons de zekerheid biedt dat we bemind
worden.
Hij, het Kind, is de Zoon van God die ons komt verlossen. Hij is in ons midden gekomen om
ons het gelaat van de Vader vol liefde en barmhartigheid te tonen. Laten we dus het Kind
Jezus in onze armen nemen, laten we Hem dienen: Hij is bron van liefde en rust. Het zal
mooi zijn als we naar de kerststal gaan en het Kind Jezus kussen en zeggen: Jezus, ik wil nederig zijn zoals Jij, nederig zoals God, en Hem deze genade vragen.
{Uit een toespraak van Paus Franciscus.}
Tenslotte willen wij aan het einde van dit kerkelijk jaar u opnieuw heel hartelijk danken voor
al uw meeleven, meevieren en voor uw hulp. Aan uw steun is het te danken dat wij ons leven van gebed en offer voor alle noden van Kerk en wereld nog kunnen voortzetten. Mogen
wij hopen dat wij ook in het nieuwe jaar op u kunnen rekenen? Blijvend zijn wij met u verbonden in gebed. Al uw noden en zorgen brengen bij de Heer, vooral tijdens onze dagelijkse
Eucharistie en in onze aanbidding bij dag en bij nacht, voor zover dat kan.
Van harte wensen wij u een heel goede voorbereiding op het kerstfeest. Vreugde en vrede door de
komst van onze Verlosser. En voor 2017 veel bemoediging en sterkte in zijn liefdevolle nabijheid.
Hartelijke groet,
De zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden

