
 Op 19 oktober werd onze Zuster M. Luca, de enige nog levende medezus-

ter in Uden, 90 jaar. Onze gemeenschap heeft veel aan haar te danken. Zij 

heeft de leiding gehad bij alle drukte van de verhuizingen. Naar omstandig-

heden maakt zij het nog tamelijk goed, dank zij de goede verzorging. 

Ten slotte heel hartelijk dank aan u, onze vrienden en familieleden voor al 

uw hulp en ondersteuning. U hebt er voor gezorgd dat wij hier ons leven van 

aanbidding en lofprijzing konden voortzetten. We hopen ook in het volgende 

jaar op uw steun te mogen rekenen. De Heer moge u alles rijkelijk lonen. 

Zolang het ons gegeven is zullen wij hier in dankbaarheid ons gebedsleven 

voortzetten. Biddend blijven wij met elkaar verbonden. 

 Nu reeds van harte  

              een Zalig kerstfeest  toegewenst  

                                         en een gelukkig en gezegend 2018 . 

Met hartelijke groet,  

De zusters van het Cenakel in Utrecht en in Uden  

 

De Eucharistieviering van de kerstnacht begint op 24 december om 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 worden kerstmelodieën gespeeld en gezongen. 

Op 25 december is de Eucharistieviering om 9.00 uur. 

Ook op 26 december om 9.00 uur. 
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Kom tot ons in diepe nacht,          Zie, de morgenstond is daar: 
Jezus, kom, de wereld wacht!               Houdt uw lampen brandend klaar.P 
Maak ons hart en Geest bereid;            Wees bereid, de nacht is om: 
Heer, kom weer in heerlijkheid.            Weldra komt de Bruidegom. 
 
Als een koning groot en goed 
zo treedt Gij ons tegemoet. 
Kom, Heer Jezus Mensenzoon, 
leidt ons voor uw koningstroon. 
 
Kom Heer Jezus, lang verwacht, 
toon uw liefde en uw macht. 
Gij die bij de Vader zijt, 
Leid ons naar uw heerlijkheid. 

Beste vrienden, 

“Op de eerste zondag van de Advent, beginnen we een nieuw liturgisch jaar, dat 
wil zeggen een nieuwe tocht van het Volk van God met Jezus Christus, onze Her-
der, die ons door de geschiedenis naar de voltooiing van het Rijk van God leidt. 
Vandaar dat van deze dag een bijzondere aantrekkingskracht uitgaat. Hij doet ons 
een diep gevoel voor de zin van de geschiedenis ervaren. We ontdekken de 
schoonheid van het samen op tocht zijn: de Kerk, met haar roeping en zending, en 
de gehele mensheid, de volkeren, de beschaving, de culturen, allen op tocht op de 
paden van de tijd. Maar op tocht waarheen? Bestaat er een gemeenschappelijk 
doel? En wat is dat doel? De Heer geeft ons antwoord door de profeet Jesaja en 
zegt dit: 

“Op het einde der dagen zal de berg  
waarop de tempel van de Heer staat,  
oprijzen boven alle bergen  
en uitsteken boven alle heuvels.  
Alle volkeren zullen erheen stromen  
en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeggen:  
‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,  
naar de tempel van Jakobs God.  
Hij zal ons zijn wegen wijzen  
en wij zullen zijn paden bewandelen’ (Jes. 2, 2-3). 
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Dat is wat Jesaja zegt over het doel waarheen we op weg zijn. Het is een universele 
pelgrimstocht naar een gemeenschappelijk doel, wat in het Oude Testament Jeru-
zalem is, waar de tempel van de Heer oprijst, want vandaar, vanuit Jeruzalem, is de 
openbaring van het gelaat van God en van zijn wet gekomen. De openbaring heeft 
in Jezus Christus haar voltooiing bereikt en de “tempel van de Heer” is Hijzelf ge-
worden, het Woord dat vlees geworden is. Hij is tegelijk de gids en het doel van 
onze pelgrimstocht, van de pelgrimstocht van heel het Volk van God. En onder zijn 
licht kunnen ook de andere volkeren de tocht naar het Rijk van de rechtvaardig-
heid, naar het Rijk van de vrede gaan. De profeet zegt verder:  

“Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, 
 hun speren tot sikkels. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander,  
en niemand zal nog leren oorlog voeren” (Jes. 2, 4). 

Het model voor deze geestelijke houding, voor deze wijze van zijn en van op tocht 
te gaan in het leven, is de Maagd Maria. Een eenvoudig meisje uit het dorp, dat in 
haar de hoop van God draagt! In haar schoot, de hoop van God die vlees geworden 
is, die mens geworden is, die geschiedenis geworden is: Jezus Christus. 
Haar "Magnificat" is de zang van het volk van God op tocht, en van alle mannen en 
vrouwen die op God hun hoop stellen, op de kracht van zijn barmhartigheid. Laten 
we ons leiden door haar die moeder is en als moeder weet ze hoe ons te leiden. 
Laten we ons door Haar leiden in deze tijd van verwachting en van daadwerkelijke 
waakzaamheid.” 
Paus Franciscus op de eerste zondag in de advent 2013 - Angelus. 1 december 2013 

Het licht schijnt in de duisternis. Joh 1,5a 

Nu het jaar weer teneinde loopt zien we met dankbaarheid en vreugde te-
rug op dit jaar. Dankbaar zijn wij vooral omdat we Gods liefdevolle zorg en 
leiding weer zo tastbaar mochten ondervinden.  

Feestelijke dagen waren het, toen van 23 tot en met 27 januari een officiële 
replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in onze kapel stond. 
Nadat het beeld in de ochtend van 23 januari plechtig is ontvangen, werd 
om 11.00 uur de Eucharistie gevierd, gecelebreerd door neomist Johan Rut-
gers, die ons allen aan het einde van de viering zijn eerste zegen gaf. We 
hadden een speciaal programma voor deze dagen samengesteld. Veel werd 
er gebeden, ook een hele nacht door. Er was een Avondwake met toewij-
ding aan het onbevlekt Hart van Maria naar het voorbeeld van paus Johan-
nes Paulus II, gemeenschappelijk rozenkransgebed en ten slotte een feeste-
lijk uitgeleide van het beeld in processie. 

De paaswake was dit jaar anders dan andere jaren omdat we voor het eerst 
samen vierden met de geloofsgemeenschap van de Jacobus kerk. Zij komen 
nu vaker met ons vieren omdat bij hen, zoals het helaas op zo veel plaatsen 
gebeurt, hun kerk is gesloten. Wij voelen de pijn met hen mee. Zij zijn bij 
ons hartelijk welkom. 

Zoals het intussen traditie geworden is, was er ook dit jaar op de dag voor 
Sacramentsdag vanuit onze kapel een Sacramentsprocessie. Voorafgaand 
was er een plechtige eucharistieviering, gecelebreerd door pater Ignatius 
Maria Ringhofer (Broeders van Sint Jan) en pastor Koos Smits (Ludgeruspa-
rochie Utrecht). Na afloop van de processie was er weer een maaltijd in de 
kloostertuin voor alle deelnemers.  

In de loop van het jaar zijn er weer nieuwe leden van de aanbiddingsge-
meenschap bijgekomen van allerlei kleuren en talen, zodat de Heer nu 
meestal tot 22.00 uur door bezoekers aanbeden wordt en een maal per 
week de hele nacht. Wij zijn daar erg blij mee. Natuurlijk houden ook wijzelf 
nachtelijke aanbidding, voor zover het ons mogelijk is. 

Op 16 juni moesten wij afscheid nemen van onze medezuster Maria Resur-
reccion, die hier vier jaar in ons midden was en die ging verhuizen naar ons 
klooster in Polen. Wij zijn haar dankbaar voor haar aanwezigheid en dienst-
baarheid in onze gemeenschap. Nu wachten wij op een medezuster uit Flo-
res. We hopen dat zij spoedig haar visum krijgt en ook zij ziet er naar uit hier 
te komen wonen als lid van onze gemeenschap. 

0p 21 augustus hadden we een jonge neomist voor de Eucharistie: Broeder 
Jan Maria, van de broeders van St. Jan, die na de viering ook ieder van ons 
zijn eerste zegen gaf. 

Op 8 september vierden we niet alleen Maria Geboorte maar we vierden 
ook in dankbaarheid de ‘geboorte’ van het Cenakel in Soesterberg. Dat was 
dit jaar op 25 juni 90 jaar geleden. Kardinaal Eijk was de celebrant in de 
feestelijke mis. Het is inmiddels ruim 18 jaar geleden dat we vanuit Soester-
berg naar Utrecht en Uden verhuisden. Ook dat is een reden tot dankbaar-
heid.   Tot onze vreugde hadden we in september ook een ontmoeting met 
de priesterstudenten van het Ariënsinstituut en nog enkele van andere bis-
dommen. Samen met hen hebben wij de Vespers gezongen, daarna waren 
we in gesprekken, vooral over roeping, bij elkaar en tot slot zongen we sa-
men de Dagsluiting in de kapel. 


