
Beste Vrienden, 

 Hoe snel is ook dit jaar weer voorbijgevlogen. Veel lief en leed mochten wij 

meemaken. We hebben uw vriendschap, uw meeleven, uw zorg en steun telkens 

weer ondervonden. Vooral nu wij heel ons dak moesten laten repareren. We zijn 

erg blij dat dit gelukt is. Daarom willen wij u heel hartelijk danken.  De Heer moge 

het u honderdvoudig lonen. Graag willen wij steeds met u in gebed verbonden 

blijven. En wij hopen ook in het nieuwe jaar op uw steun te mogen blijven rekenen. 

 Wij wensen u een gezegende Advent, een blij Kerstfeest vol vrede en 

vreugde en voor heel het komende jaar Gods beschermende zegen  en de liefde-

volle nabijheid van onze Moeder Maria. 
 

                           De zusters van het Klooster Cenakel in Utrecht 
           

ntroerd door de vreugde van het geven, vra-
gen wij U, Kind van Bethlehem, mogen Uw 

tranen ons wekken uit onze onverschilligheid, onze 
ogen openen voor wie lijdt. Moge Uw tederheid 
onze gevoeligheid wekken en maken dat wij ons 
uitgenodigd weten U te erkennen in iedereen die 
in onze steden aankomt, in onze geschiedenis, in 
ons leven. Mochten wij ons door Uw revolutionaire 
tederheid uitgenodigd voelen ervoor te zorgen dat   
er hoop is en tederheid. 
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u het jaar 2022 ten einde loopt vervult ons grote dankbaarheid voor Gods 
zorg, liefde en trouw die wij in dit afgelopen jaar dagelijks mochten erva-

ren; voor Gods aanwezigheid en voorzienigheid in onze 
missie van gebed, aanbidding en lofprijzing. We danken 
heel bijzonder hen die met ons meebidden, allen die deel-
nemen aan ons koorgebed en hen die de Heer zoeken in 
de stilte van onze kapel en allen die zich, waar dan ook, in 
gebed met onze gemeenschap verbonden weten. Uw 
aandeel in onze missie heeft een bijzondere waarde voor 
de Kerk, overal ter wereld. 
 

Toen de Covid-regels werden afgeschaft kwamen er weer 
meer mensen in onze kapel. Ook nieuwe bezoekers. We 
konden weer het Paastriduüm plechtig vieren en velen 
hebben zich hierbij aangesloten.  
 
 

Ons klooster werd ook de locatie voor de vastenrecollec-
tie van de SVD Missionarissen in Hoofddorp op 11 april. De 
overste, p.  Albert Toppo, SVD kwam met zijn 4 medebroeders. Onze verbinding 
als leden van de 'Steyler-familie' werd versterkt door het delen van onze intenties 
en wederzijdse toezegging van gebed. 
 
 

Nieuwe zusters. Onze communiteit verwelkomde Zuster Maria Fiat op 14 februari.  
Zij was reeds in de jaren '70 toegewezen aan ons klooster in Soesterberg. Daarna 
was zij in Berlijn. Helaas moesten wij met veel pijn ons klooster in Berlijn sluiten  
door gebrek aan zusters.   Het duurde tot 26 juni totdat zuster Maria Scholastica 
naar Utrecht kwam. Haar installatie als nieuwe overste van onze gemeenschap 
vond plaats op 26 juli. Zij kwam uit Bad Driburg, Duitsland, waar ze 4 jaar overste 
was. Zuster Maria Confidens werd benoemd tot haar assistente en zuster Trinitas 
Marie als tweede raadslid.  We zijn nu met 7 zusters. 

24 dec nachtmis:  

20.00 u. 
Vanaf 19.30 u. kerstme-
lodieën en samenzang 

 

25,26 dec en  

Nieuwjaarsdag :  

Eucharistie 9.00 u. 

DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 
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“Open Kloosterdag” Dankzij de ver-
soepeling van de COVID-regels vond 
dit evenement eindelijk weer plaats 
op 15 mei. Twaalf bezoekers voegden 
zich bij ons voor het middaggebed, 
gevolgd door een ontmoeting in de 
bezoekkamer. Dit was een kans voor 
ons om ons leven te delen met onze 
gasten. Ook door middel van onze 
video, die met veel aandacht werd 
bekeken. 
 

Het tekort aan priesters voor de zondagsmis tijdens de zomervakantie werd 
door kardinaal Eijk zelf ingevuld nl: op de zondagen 27 februari en 27 maart. Op 
8 september, de stichtingsdag van Klooster Cenakel, was de kardinaal ook eni-
ge tijd bij ons, te beginnen met een plechtige Eucharistie, gevolgd door een 
ontbijt in het klooster. Diaken Sieraal, de heer Ben Lokate en de heer Meleck 
Katalanc, de nieuwbenoemde ceremoniarius van ons aartsbisdom, assisteer-
den daarbij. 
 

Na bijna vier jaar onze maandelijkse Engelse mis te hebben gevierd, heeft pa-
ter Aaron Hizola, SVD op 4 september afscheid genomen van de Filipijnse ge-
meenschap en keerde terug naar de Filippijnen voor zijn nieuwe zendingsop-
dracht en verdere behandeling. Een zeer goede opvolger werd gevonden in de 
persoon van pater Alan de 
Guzman, SMA. Een Filipijnse missi-
onaris die de Afrikaanse vluchte-
lingen in Amsterdam bijstaat. 
 

Het lange wachten op de dakrepa-
ratie eindigde op 19 september, 
toen de steigers ons klooster be-
gonnen te omringen. De werk-
zaamheden vorderden snel onder 
de nauwgezette supervisie van de 
heer Cees Hogenelst, de aan-
nemer en een goede vriend van onze gemeenschap. Overal is dakisolatie aan-
gebracht en al het slechte hout en de slechte dakpannen zijn vervangen. De 
meeste dakpannen verkeerden nog wel in goede staat en zijn niet vervangen.   
Hoewel  het  weer de meeste dagen  meewerkte,  deed  zich  een  aander 
 

incident voor: in een nacht wisten dieven de tuin binnen te dringen. Er werd 
waardevol bouwmateriaal gestolen. We zijn wel geschrokken, maar we probe-
ren toch meer stil te staan bij de zegeningen die we sinds het begin van de repa-
raties hebben ervaren: onze veiligheid en die van de arbeiders, de bereidwillige 
hulp en vriendelijkheid van de heer Hogenelst en de vrijgevigheid van vele goe-
de vrienden die dit geweldige project mogelijk hebben gemaakt. 
 

“”Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle bood-
schap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder 
geboren, Christus de Heer, in de stad van David” (Lk. 2, 10-11). 

 
 

- Uit een preek van Paus Franciskus 24 december 2017. 


