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Van het Algemeen Bestuur 

 

ADVENT 2014:    De Advent is het begin van het liturgisch jaar. Dit is de tijd van 

het diepe verlangen van de mensheid naar God en die viert de drievoudige komst 

van de Heer: de herinnering aan de gebeurtenissen rond Zijn komst lang geleden, 

de herinnering aan Zijn komst bij ons nu en het vooruitzicht op zijn uiteindelijke 

komst in heerlijkheid. 

De Advent is een tijd van ingetogen en vreugdevolle verwachting. De vier zondagen 

( de duur van deze tijd wordt bepaald door de weekdag waarop Kerstmis valt ) 

leggen de nadruk op onze wens en verlangen naar vrede, rechtvaardigheid en 

eenheid. 

Het eerste deel van de Advent ziet uit naar de “parousia”, de glorievolle 

terugkomst van de Heer en het einde van de tijden en doet ons nadenken over zijn 

aanwezigheid in ons midden nu. 

Het tweede deel  - van 17 tot 24 december – is de onmiddellijke voorbereiding op 

de jaarlijkse viering van Jezus’ komst als mens. 

Vroeger werd de Advent gevierd als een tijd van boetedoening ( de vasten van de 

H. Martinus ), nu is die tijd uitgedrukt in termen van verwachting, verlangen en 

onvoltooidheid. Bezield en verenigd in de Geest, beleven we de Advent op weg naar 

de voltooiing van de menselijke geschiedenis en als voorbereiding op het 

Kerstfeest. De Advent is een tijd van stilte en matigheid; een tijd die  

geïnspireerd is door verwachting meer dan door boete; een tijd van bewustwording 

van onze onvolkomenheid. 

 

        Heer, keer ons tot U; 

        toon ons uw Aanschijn 

        en wij zullen gered zijn. 

 

 

Jaar van het Godgewijd leven:  Paus Franciscus roept het jaar 2015 uit als het 

Jaar van het Godgewijd leven; dit jaar begint op de eerste zondag van de Advent, 

het weekend van 29 november 2014 en eindigt op 2 februari 2016, de werelddag 

van het Godgewijd Leven. Dit jaar herdenken wij ook de 50ste verjaardag van 

Perfectae Caritatis, het decreet over het religieuze leven en ook van Lumen  
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Gentium, de tweede Vaticaanse Constitutie over de Kerk. De bedoeling is, zoals 

vermeld door het Vaticaan, “ dank te zeggen voor het recente verleden” en 

gelijktijdig “ de toekomst hoopvol verwachten”. 

Kijk op de website hierna vermeld en druk  voor uw Provincies/Vice-Provincie de 

brief af van Paus Franciscus aan de godgewijde mannen en vrouwen. De titel is: 

 

“ VERHEUG U! 

 

een brief aan de godgewijde mannen en vrouwen” 

http://www.vatican.va/romancuria/congregations/ccscrlife/documents/rc-con-c 

cscrlife-doc-20140202-rallegratevi-lettera-consacrati-en.html#Luisteren  

 

De Provincie van de Verenigde Staten: 

 

Jaarlijkse vakantie hobby beurs 

St.-Ursula Center, Blue Point, NY 

 

 

Op zaterdag, 8 november 2014, op een stralende herfstdag, kwamen honderden 

mensen van de plaatselijke gemeenschap en van over heel Long Island, door de 

poort van het St. Ursula Center naar de jaarlijkse vakantie hobby beurs! 

Dit jaar waren er ongeveer 15 verkopers, waarbij de stand van de Aangesloten 

Leden en de stand van de plaatselijke historicus Gene Horton. Gene verkocht zijn 

boeken over de geschiedenis van Blue Point en van het Ursulinenklooster. Wij 

hadden het genoegen twee nieuwe bijzondere verkopers te verwelkomen: 

 

 -De Zusters van het Grieks-Orthodoxe Klooster van Alle Heiligen in 

 Calverton. Zij verkochten kaarsen en zeep door de zusters gemaakt; 

  

http://www.vatican.va/romancuria/congregations/ccscrlife/documents/rc-con-c%20cscrlife-doc-20140202-rallegratevi-lettera-consacrati-en.html
http://www.vatican.va/romancuria/congregations/ccscrlife/documents/rc-con-c%20cscrlife-doc-20140202-rallegratevi-lettera-consacrati-en.html
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-Een “eerlijke handel”-stand gesponsord door “Sobornost For The World  

 Foundation, Inc.” met handwerk uit Guatemala. De medewerkers hieraan 

 zijn allen vrijwilligers en 100% van de opbrengst gaat naar het goede  werk.  

 

-Het internationaal programma voor weeskinderen: voeding en opvoeding in 

Afrika en India. Deze organisatie biedt rechtvaardigheid aan marginale 

telers en producenten: Fair Trade. 

 

Ongeveer 50 te verloten manden, klaargemaakt door onze vrijwilligers, waren een 

hoogtepunt van de dag! Daarbij waren een 50/50 en zes mooie, erg waardevolle 

manden die elk boven $ 250 werden geschat. Dank aan al de schenkers die heerlijk 

gebak bezorgden – altijd een van de ‘bestsellers’ van de beurs! En ook deze keer 

was de ‘foto met Sinterklaas en Mevrouw Claus’ een groot succes bij de jongeren 

en bij die nog jong van hart zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan  Liz Wilson voor de planning en aan de meer dan 35 vrijwilligers die deze 

hobbybeurs tot een succes maakten! 
  

 


