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Vieringen in het weekeinde:
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur (kapel);
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00 uur (kerk),
11.00 uur (kapel) en 18.00 uur (kerk).
Op weekdagen (ma. t/m vr.):
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het
morgengebed van 8.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15
uur, in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingstijden receptie: ma t/m za: 9.00 tot 17.00 uur, zo:
8.30 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op: tel. 043 450 17 41 of
info@kloosterwittem.nl U kunt altijd een afspraak maken voor
een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Misintenties kunt u opgeven bij de receptie of per telefoon.
Vergoedingen: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers
van Klooster Wittem wensen u Zalig Pasen!
Bijzondere vieringen in april
 Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag: er zijn twee Paaswakes, om 19.00 uur en om 20.30 uur. In beide vieringen wordt een nieuwe Paaskaars ontstoken aan het Paasvuur en wordt nieuw doopwater gewijd. In
de viering van 19.00 uur wordt een kindje gedoopt. Voor deze viering worden kinderen in het bijzonder
uitgenodigd.
 Zondag 1 april: Pasen, Feest van de Verrijzenis des Heren. Er is een dageraadsviering om 7.00 uur en
een viering om 9.00 uur, 11.00 uur (met het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem) en 18.00 uur.
 Maandag 2 april, Tweede Paasdag: tijden van de vieringen zijn als op zondag: om 9.00 uur, 11.00 uur
(beide met samenzang) en 18.00 uur.
 Weekend 7/8 april: Amnesty-weekend. We ontsteken een kaars voor Raymond Gold uit Nigeria, die
vervolgd wordt omdat hij openlijk kritische vragen stelde over de milieu-effecten van een olieraffinaderij in de buurt van zijn huis. Na de vieringen van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op verschillende plekken in de wereld.
 Zondag 8 april, Beloken Pasen: in de viering van 11.00 uur zingt de Antilliaanse Vocal Group Together.
 Maandag 9 april: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). We vieren hoe de engel Gabriël bij
Maria komt, met de boodschap dat ze zwanger is van de H. Geest. In verband met het paasfeest, wordt
dit feest later gevierd dan normaal (25 maart). Er is deze dag een eucharistieviering om 8.00 uur.
 Zondag 15 april: in de viering van 11.00 uur zingt het mannenkoor Ensemble 97.
 Zondag 22 april, Zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag. In de viering van 9.00 uur zingt het
Gemengd Zangkoor Partij-Wittem. In de viering van 11.00 uur doen twee kinderen uit Berg en Terblijt
hun Eerste Communie. Er is tijdens deze viering kindernevendienst, voor neefjes en nichtjes van de
communicantjes en alle andere kinderen.
 Zondag 29 april, Zondag van de Oosterse Kerken. In de viering van 11.00 uur zingt het SlavischByzantijnse koor Sobornost.
Tussen Pasen en Pinksteren
Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer, is het grootste feest van de
kerk. Het wordt dan ook niet beperkt tot één dag. Allereerst hebben we natuurlijk Tweede Paasdag, maar eigenlijk wordt de hele verdere week gerekend
tot het Paasfeest, tot aan ‘Beloken Pasen’ (wat zoiets betekent als: afsluiting
van Pasen). Toch gaat het ook daarna nog door. Op de zondagen na Pasen
horen we in de lezingen steeds andere verhalen over ontmoetingen met de
Heer: het wordt dus voor steeds meer mensen duidelijk dat hij leeft; voor
steeds meer mensen wordt het Pasen. Dit wordt afgesloten op Hemelvaartsdag, 40 dagen na Pasen. Dan
neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen, om naar zijn Vader in de hemel te gaan. De Paastijd gaat dan nog
even door tot Pinksteren, de komst van de heilige Geest.

Korte berichten
 In de afgelopen Veertigdagentijd hebben we weer de Vastenactie gehad, dit jaar met speciaal aandacht
voor opvang van aids-slachtoffers in Zambia. De deurcollecte voor de Vastenactie heeft € 625,70 opgebracht en in het offerblok zat alles bij elkaar (tot Palmzondag) € 318,60. Samen is dit € 944,30. Het offerblok hangt er nog tot na de paasdagen, dus u kunt nog iets aan dit bedrag toevoegen.
 In december hebben we gevraagd om een financiële bijdrage voor nieuwe liturgische kleding voor onze
voorgangers in de weekendvieringen. Daarvoor hebben we in totaal € 625,- binnengekregen. Heel hartelijk dank aan alle gevers! We hopen dat de kleding er in de loop van april zal zijn.
 Op 15 april, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar bij een
kopje koffie of thee te ontmoeten in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of
het klooster verbonden voelt, is van harte welkom.
 Op maandag 9 april is er een liedavond, een openbare repetitieavond waarop we minder bekende liederen oefenen uit onze weekend-liturgieboekjes. We Iedereen die regelmatig in de vieringen in Wittem
komt, is van harte welkom. De liedavond duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in de Gerarduskapel.
Koren in de viering van 11.00 uur
In de april zijn er maar liefst vier zondagen met een koor in de viering van 11.00 uur. Allereerst met Pasen
ons eigen Gemengd Zangkoor. Dan zingt op 8 april, op verzoek, de Antilliaanse ‘Vocal Group Together’, het
koor dat ook in januari hier was voor de gedenkdag van Peerke Donders. Een week later zingt het mannenkoor Ensemble 97, een koor dat de afgelopen jaren vaker in april in Wittem zong. En zondag 29 april is de
Zondag van de Oosterse Kerken en daarom is voor deze dag het Slavisch-Byzantijns koor ‘Sobornost’ gevraagd, een koor uit Kerkrade, maar met koorleden uit de hele omgeving. Vier heel verschillende koren.
Hopelijk weet u ze als kerkganger alle te waarderen.
Vieringen in het Arabisch
Al enige jaren wordt ongeveer één keer per maand een eucharistieviering in het Arabisch in onze kerk gehouden. De viering is voor alle Arabisch sprekende christenen in onze regio en dat zijn vooral vluchtelingen
uit Syrië en Irak. Data voor de vieringen zijn helaas nooit lang van tevoren bekend, omdat de groep afhankelijk is van de beschikbaarheid van een priester uit Luik. Het kan dus zijn dat u, bijvoorbeeld op een zondagmiddag, onverwachts iets meekrijgt van zo’n Arabische viering.
 Kent u iemand die interesse heeft in de Arabische vieringen? Hij of zij kan informatie krijgen bij de receptie van het klooster, tel. 043 450 1741 of via info@kloosterwittem.nl
Tentoonstelling ‘Sterven doet leven’
Ook in april is in de kloosterbibliotheek nog de tentoonstelling ‘sterven doet leven’ van Wim Johannesma te
bezichtigen: illustraties van Bijbelverhalen in de vorm van tekeningen en sculpturen. Het werk van Wim
Johannesma is zichtbaar beïnvloed door Dom van der Laan, de architect van het klooster van Mamelis.
 Openingstijden: Tweede Paasdag en de zondagen 8 t/m 22 april, 13.30-16.30 uur. Entree: vrije gave.
Kloosterboekwinkel Wittem

 Na Pasen begint de tijd van de Eerste Communies. Hiervoor heeft de boekwinkel een ruim aanbod aan
kinderbijbels en communiealbums, maar ook andere kinderboeken en communie-wenskaarten;
 April is de ‘Maand van de filosofie’. Er staat een thematafel in de winkel.
 Vooruitblik: op zaterdag 19 mei is de jaarlijkse de Pinksterlezing, dit jaar verzorgd door de bekende theoloog Erik Borgman. Thema is ‘zielen winnen’. Aanvang van de lezing is 14.00 uur. Toegangskaarten à €
10,- zijn te reserveren bij de receptie van het klooster, tel 043 4501741.
 De hele maand april biedt Wereldwinkel Wittem 30% korting op zijn Tunesisch aardewerk: ambachtelijk
vervaardigde schalen, kommen en kannen, kleurig met de hand beschilderd. Alles is afwasmachinebestendig.
 Boekwinkel en Wereldwinkel zijn 7 dagen per week open. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 16.30 uur; maandag 12.00 - 16.30 uur.
U kunt Klooster Wittem steunen op banknr. NL78 INGB0 006 742 638 t.n.v. Gift redemptoristen.
Dit nummer is alleen voor giften. Gebruik voor andere betalingen nr. NL96 INGB 000 1042400 t.n.v. Klooster Wittem.

