Heden is Christus geboren,
heden is de Verlosser verschenen.
Heden zingen de engelen op aarde,
is er bij de aartsengelen vreugde,
heden juichen wij, Gods kinderen:
Eer aan God in den hoge,
Halleluja, halleluja.
Uit het getijdengebed

Beste vrienden, tijdens het
afgelopen jaar mochten we
op verschillende wijzen de
“Emmanuel”, God met
ons, ervaren in ieder van u,
door uw gebed, uw steun,
uw deelname aan onze
missionaire opdracht en het
apostolaat van onze
eucharistische aanbidding.
Moge onze Heer, die altijd bij
ons is in de Eucharistie, u en al
uw dierbaren daarvoor overvloedig zegenen en beschermen. Wij
bidden dat zijn tegenwoordigheid uw hart mag vervullen met
kerstmis en geheel het komende jaar 2021.

et jaar 2020 loopt alweer ten einde. Het was en is nog steeds een
zeer bewogen jaar, een jaar van veel lief en leed, vooral door het
coronavirus. We hebben steeds intens gebeden voor de vele
slachtoffers, de vele zieke, eenzame en lijdende mensen en voor de
overledenen. Allen gaan ons
zeer ter harte.

Maatregelen coronacrisis

Zalig Kerstfeest en een rijk gezegend 2021.

In verband met de
coronacrisis was onze kapel
vanaf half maart tot 1 juni
niet toegankelijk tijdens alle
Eucharistievieringen. Hiertoe
werd besloten overeenkomstig
de maatregelen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen.
De goede Week en het Paasfeest werden zo heel anders gevierd als
andere jaren. Onze communiteit heeft wel alle vieringen kunnen
meemaken in onze kapel, maar zonder bezoekers van buiten. Dat was
een gemis. De kapel was wel geopend voor aanbidding, maar tijdens de
Eucharistievieringen en de Paaswake was de kapel gesloten. Ja, het was
heel vreemd en verdrietig. Pas op Sacramentsdag konden we de
bezoekers weer binnenlaten tijdens de Eucharistie, maar de jaarlijkse
processie kon niet doorgaan

De zusters van het Cenakel in Utrecht

Vertrek van de missionaire leefgemeenschap uit Nieuwegein.

Zo wensen wij u van harte een goede Adventstijd,
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Onze paters SVD, onze jonge missionarissen uit verschillende delen
van de wereld, vertrokken dit jaar vanuit Nieuwegein naar hun nieuwe
missie in Hoofddorp. Als laatste vertrok eind juli pater Herman Wijtten,
de rector van de gemeenschap naar Teteringen. Aan hem hebben wij
bijzonder veel te danken, omdat hij ons ook elke maand bezocht en

een conferentie gaf. We missen hen, omdat zij altijd zorgden dat wij
nooit zonder priester zouden zijn voor de dagelijkse en ook
zondagse Eucharistieviering. Af en toe komt de een of ander van
hen toch nog wanneer wij geen priester voor de Eucharistie
kunnen vinden, want verschillende andere priesters die hier
jarenlang bij ons kwamen kunnen wegens hun hoge leeftijd of
gezondheid niet meer komen. Zo b.v. ook pater Th. Moorman, die
zoveel jaren al met ons verbonden was, ook toen wij nog in
Soesterberg waren. Hij verhuisde per 1 augustus naar zijn
medebroeders in Wychen. Wij zullen hen allen in dankbaarheid
blijven gedenken.
Zonnepanelen. Omdat de maandelijkse
energie rekening steeds hoger ging
oplopen
zochten
we
naar
een
mogelijkheid om wat te bezuinigen. Sinds
half maart hebben wij op het dak aan
de kant van de tuin een flink aantal
zonnepanelen. Het is aardig om op de
meter te zien hoe het aantal kW elke dag oploopt, vooral op de vele
zonnige dagen in dit jaar. Zo te zien kunnen we nu ons zelf voorzien
in de nodige elektriciteit.
Begin september hadden we visitatie van onze
algemene overste, Moeder Maria Magdalena met Zr.
Lusia Maria haar raadzuster, die wij anderhalf jaar
geleden vaarwel moesten zeggen, omdat zij was
gekozen voor het generale bestuur. Het was een blij
weerzien. De visitatie zelf heeft ons ook in alle
opzichten goed gedaan.
Nieuwe zuster. Op 18 augustus mochten we tot onze
grote vreugde onze Filipijnse medezuster Maria
Mikaelis in onze gemeenschap verwelkomen. Zo zijn
wij weer met 5 zusters. Zij is met 47 jaar onze jongste
en een grote steun voor onze gemeenschap.
Toen de coronaregels helaas weer strenger werden hebben we
hier vele ‘goede Samaritanen’ ontmoet die ons geholpen hebben
met boodschappen en goede gaven. Ook voor de inzet van onze
vrijwilligers, die onze tuin hebben omgetoverd tot een mooi park
met nieuwe wandelpaden, zijn wij zeer dankbaar.

Ontmoet hebben we ook weer onze
Kardinaal Eijk. Hij vierde met ons de
Eucharistie om Mgr. Hoogenboom bij ons
te vervangen en nam ook het ontbijt
samen met ons. We zijn voor deze
gelegenheid uitgeweken naar onze grote
hal om de voorgeschreven afstand te
kunnen houden. Het was een heel goede
ontmoeting.

Op weg naar Kerstmis
“Het Rijk van God is midden onder u” (Lc 17, 21) zegt Jezus. God
komt zijn heerschappij in onze geschiedenis vestigen, in het heden van
elke dag, in ons leven; en waar het met geloof en nederigheid wordt
ontvangen, bloeit de liefde, de vreugde en de vrede. De voorwaarde om
deel te gaan uitmaken van dat rijk is een verandering van leven
voltrekken, dat wil zeggen ons bekeren, ons elke dag bekeren, een stap
vooruit elke dag... Het komt er op aan de gemakkelijke maar misleidende
wegen te verlaten van de afgoden van deze wereld: het succes ten koste
van alles, de macht op rekening van de zwaksten, de dorst naar rijkdomen
het genot. En, integendeel, de weg te bereiden voor de Heer die komt: Hij
berooft ons niet van onze vrijheid, maar schenkt ons het ware geluk. Door
de geboorte van Jezus in Bethlehem, komt God zelf bij ons wonen om ons
te bevrijden van egoïsme, van de zonde.
Kerstmis is een dag van grote vreugde, ook uitwendig. Het is
echter vooral een religieus gebeuren waarvoor een spirituele
voorbereiding nodig is. Laten we ons dan in deze Adventstijd leiden door
de aansporing van de Doper: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht. Mt. 3, 3
De Maagd Maria helpt ons bij de voorbereiding op de ontmoeting
met die steeds grotere Liefde van Jezus, die zich in de kerstnacht heel
klein heeft gemaakt, als een zaadje dat in de aarde valt. Jezus is dat zaad:
het zaad van het Rijk van God.
De Heer komt. Hier is de wortel van onze hoop: de verzekering dat
Gods troost ons bereikt te midden van de beproevingen van de wereld,
een troost die niet uit woorden bestaat, maar uit aanwezigheid, van zijn
aanwezigheid die onder ons komt.”
Uit de homilie van Paus Franciscus op 24 december 2017.

