
        en bewogen jaar ligt nu bijna achter  

       ons en nog is de corona-pandemie helaas  

niet ten einde. Hoeveel leed en eenzaamheid  

heeft zij in heel de wereld teweeggebracht. Toch  

mogen we God danken dat wij hier allen gespaard  

zijn gebleven. We zijn blij en dankbaar dat we weer  

samen Eucharistie kunnen vieren en dat we ook af en  

toe bezoek kunnen ontvangen van onze dierbaren. Terwijl de tijd verder gaat 

blijft één ding zeker: de open hand van onze  barmhartige Vader die ons 

uitnodigt om in verbondenheid met hem te leven. 
 

Wij, uw zusters van het Cenakel, willen samen met u God loven en danken 

voor alle "goede dingen die de Heer voor ons heeft gedaan". 
 

Een terugblik: 
 

Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts concelebreerden de H. Mis op 2 februari, 

waarbij de kaarsen en de gemeenschap werden gezegend. We hadden het 

voorrecht om de Dag van het ‘Godgewijde Leven’ te vieren met onze twee 

hulpbisschoppen.  

Verder hebben we de Paaswake volledig kunnen vieren met pastor Jozef 

Wissink en veel meer bezoekers. Iets wat we vorig jaar hebben gemist. 

Paaszondag verraste ons met een groter aantal Filippino's in onze Engelse 

mis.  
 

De in januari opgelegde avondklok heeft het enthousiasme van onze 

nachtaanbidders op vrijdagavond niet getemperd. Toen deze op 28 april werd 

opgeheven, hervatten onze lekenaanbidders op 30 april met vreugde hun 

bijzondere dienst aan onze Heer. 

Een spirituele reis met de heilige Petrus, onze eerste paus, vond plaats tijdens 

onze jaarlijkse retraite van 11 tot 18 juli. Pastor Patrick Kuipers, rector van 

het Ariëns Instituut, toonde ons aan de hand van het evangelie de unieke 

persoonlijkheid van de apostel Petrus, die ons ertoe bracht om ondanks onze 

zwakheden het grote geschenk van onze roeping nog meer te waarderen.  

Onze missie van gebed, stilte en aanbidding delen met onze buurt in Zuilen  
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zorgt dat we deze dicht bij ons dagelijks leven ervaren. 
 

Mogen wij in de school van Sint Franciscus het hart openen voor deze eenvoudige 

genade, dat de verwondering mag voortkomen uit een nederig gebed: onze “dank” 

aan God, die met ons alles heeft willen delen om ons nooit  

alleen te laten. Meditatie van Paus Franciscus 1 december 2019. 

 

                   O  lief Kind van Bethlehem, 
geef dat we mogen delen  

                                met heel ons hart in dit diepe mysterie  
                               van Kerstmis. 
                               Leg deze vrede in de harten  
                              van mannen en vrouwen  die soms so  
                             wanhopig daarnaar zoeken en die u alleen 
                            aan hen kunt geven. 
                          Help hen elkaar beter te leren kennen, 
                        om als broers en zussen te leven, 
                     kinderen van dezelfde Vader. 
                   Openbaar aan hen ook uw schoonheid,  
               heiligheid en zuiverheid. 
 Wek in hun hart liefde en dankbaarheid voor Uw oneindige 
goedheid  en schenk ons uw hemelse vrede.                                               

      VAN PAUS JOHANNES XXIII  

 
 

Beste vrienden, 
 

Een heel bijzonder ‘dankjewel’ aan u allen die  

ons, op welke manier dan ook, hebben  

gesteund. Door uw hulp konden we onze taak  

van aanbidding en lofzang weer een heel jaar  

lang voortzetten. Vol vertrouwen gaan wij zo  

het nieuwe jaar 2022 tegemoet.  

Mogen wij op u blijven rekenen? De Heer  

zal u daarvoor zegenen. 

      Nu reeds wensen wij u van harte een 
      Zalig Kerstfeest en een gelukkig 
            en gezond Nieuwjaar, 

     uw zusters van het Cenakel 
 



werd mogelijk  toen  mediamensen  ons  bezochten  om  ons  contemplatieve 
leven te publiceren. Gerjanne van Oort, van tijdschrift “Zo is Zuilen” hield een 
interview bij ons en maakte foto’s van onze gemeenschap. Op 23 april nam TV-
reporter dhr. Pim Walenkamp van “U in de Wijk” de tijd om een korte 
documentaire te maken over onze missie in Utrecht. Deze korte video is te zien 
op TV en internet (https://www.youtube.com/watch?v=CIWoYfz4I50&t=1s). 
Pastor Paulus Tilma vierde, op 19 juli voor het eerst na zijn wijding de 

Eucharistie in onze kapel. Bij onze ontmoeting met hem en zijn ouders zei hij, 

dat hij de vrucht was van onze gebeden, en de gebedskaart die we hem gaven 

toen hij nog een seminarist was zat nog steeds in zijn brevier. God is genadig 

geweest om in priesters voor Zijn volk te voorzien.  

Sinds het zingen tijdens de Eucharistie vanaf 26 september weer was 

toegestaan, hebben we de zangboekjes weer uitgedeeld tot vreugde van onze 

bezoekers. 

Ons klooster was dit jaar de ontvanger van de diverse reparaties en 

renovaties. De tuin en de paden zijn volledig verbeterd door onze ijverige 

tuinvrijwilligers. Lokale netwerkverbinding en beveiligingscamera-installaties 

werden mogelijk gemaakt door een gulle vrijwilliger. Op vele dagen moesten 

we de kapel onmiddellijk na de Eucharistieviering sluiten voor het aanpassen 

van de koorstoelen, zodat ze allemaal naar het Allerheiligste zijn gericht. Een 

meubelmaker voerde dit moeizame werk vakkundig uit en ook onze 

vrijwilligers droegen hun steentje bij. Ook het bijna twee weken durende 

schilderwerk aan het klooster was een grote verbetering. Door de goedheid 

van vrienden en weldoeners werden deze projecten haalbaar. Moge God het 

hen rijkelijk lonen. 

 

 

 

Het wonderschone teken van de kerststal –  Over de betekenis en de waarde van de kerststal 
 

Het wonderschone teken van de kerststal dat zo gewaardeerd wordt door het 

christenvolk, zorgt altijd voor verbazing en verwondering. De uitbeelding van de 

gebeurtenis van Jezus' geboorte staat gelijk aan de verkondiging van het mysterie 

van de Menswording van Gods Zoon met eenvoud en vreugde. De kerststal is in 

feite als een levend Evangelie dat oprijst uit de pagina's van de Heilige Schrift. De 

aanschouwing van de Geboortescène nodigt ons uit om onszelf geestelijk op de 

weg te begeven, aangetrokken door de nederigheid van Hem die mens is 

geworden om iedere mens te vinden. En we ontdekken dat Hij zozeer van ons 

houdt dat Hij zich bij ons voegt, opdat ook wij ons met Hem kunnen verenigen. 

Met deze brief wil ik de prachtige traditie van onze gezinnen aanmoedigen die in 

de dagen voor Kerstmis de kerststal voorbereiden, evenals de gewoonte om het 

op werkplekken, op scholen, in ziekenhuizen, in gevangenissen, op pleinen te 

plaatsen... Het is waarachtig een oefening in creatieve verbeelding, waarbij de 

meest uiteenlopende materialen worden gebruikt om kleine meesterwerken vol 

schoonheid te scheppen. Van kindsbeen af leren zo de kinderen: als vader en 

moeder, samen met de grootouders, deze vreugdevolle traditie overbrengen die 

een rijke volk-spiritualiteit in zich bevat. Ik hoop dat deze praktijk nooit verzwakt; 

bovendien vertrouw ik erop dat, waar het in onbruik zou zijn geraakt, het zal 

worden herontdekt en nieuw leven wordt ingeblazen. 

De oorsprong van de kribbe vindt bevestiging vooral in enkele details van de 

Evangelies over de geboorte van Jezus in Bethlehem. De evangelist Lucas zegt 

eenvoudig dat Maria "haar eerstgeboren zoon baarde, hem in doeken wikkelde en 

hem in een kribbe legde, omdat er geen plaats was voor hen in de herberg." Jezus 

werd in een kribbe gelegd. De Zoon van God die in deze wereld komt, vindt een 

plek waar dieren gaan eten. Het stro wordt het eerste bed voor Hem die zichzelf 

zal openbaren als "het brood dat uit de hemel neerdaalt"  
 

Het is een symboliek die de H. Augustinus, tezamen met andere Kerkvaders, had 

begrepen toen hij schreef: "Gelegd in de kribbe, werd hij tot voedsel voor ons".  

Eigenlijk bevat de kerststal verschillende mysteries van het leven van Jezus en  
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