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Mei 2021

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem
Vieringen in het weekeinde:
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00 uur, 11.00
uur en 18.00 uur. Voor deze vieringen svp vooraf aanmelden.
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.
- dinsdag en vrijdag: twaalvuurtje om 12.00 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 vr: 9.00 tot 17.00 uur, op
zondag vanaf 8.30 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.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering
in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in mei
 Dinsdag 4 mei: 12.00 uur: Twaalvuurtje: een kort moment van bezinning op het middaguur.
 Weekend 8/9 mei: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor de studenten Melike Balkan en Özgür Gür uit Turkije die vervolgd worden vanwege een vreedzame actie voor
homo-rechten. Er zijn adresgegevens beschikbaar om hen een kaartje ter bemoediging te sturen. Na de
viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u ook brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
 Dinsdag 11 mei: Twaalvuurtje.
 Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag. Er zijn eucharistievieringen om 9.00 uur en 11.00 uur (hiervoor
graag aanmelden). Om 18.00 uur is er geen viering, maar u kunt zich dan aansluiten
bij het avondgebed van de communiteit.
 Dinsdag 18 mei: Twaalvuurtje.
 Weekend 22/23 mei, Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De eucharistievieringen zijn zoals op alle zondagen, om 9.00 uur, 11.00 uur en 18.00 uur. Er is een
deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris.
 Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag. Er is een eucharistieviering om 9.00 uur en 11.00 uur (met aanmelding vooraf). Om 18.00 uur kunt u aansluiten bij het avondgebed van de communiteit.
 Dinsdag 25 mei: Twaalvuurtje.
Coronamaatregelen
 Wij verzoeken u nog steeds om in kerk en kapellen een mondkapje te dragen. Alleen als u langere tijd
op een vaste plaats zit (met name tijdens een viering) kunt u het mondkapje af doen.
 Voor de zondagse eucharistievieringen moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan vanaf maandag van de
voorafgaande week via de receptie van het klooster (tel. 043 450 1741) of via een aanmeldformulier op
de website, www.kloosterwittem.nl. Voor de Kringviering op zaterdagavond 19.00 uur, de doordeweekse eucharistievieringen op dinsdag en donderdag om 8.00 uur en het doordeweekse morgen- en
avondgebed (resp. 8.00 uur en 18.00 uur) hoeft u zich niet aan te melden.
 De viering van zondag 11.00 uur wordt uitgezonden via de website: www.kloosterwittem.nl/live.
 Voor winkels zijn de coronabeperkingen voorlopig opgeheven. De kloosterboekwinkel en Wereldwinkel,
en ook de receptie, zijn dus weer open op de gebruikelijke openingstijden.
Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren vormen samen de afsluiting van de Paastijd: na Jezus’ opstanding verschijnt Hij
regelmatig aan zijn leerlingen zodat zij zich er steeds meer van bewust worden dat Hij leeft, ook na zijn
dood. Tegelijk wordt het hun duidelijk dat het niet meer is zoals vroeger: zijzelf zijn het die voortaan Gods
blijde boodschap moeten verspreiden onder de mensen. Dit alles wordt gevierd met Hemelvaart en Pinksteren: met Hemelvaart vieren we dat Jezus teruggaat naar zijn Vader in de hemel. Met Pinksteren komt de
Heilige Geest die Hij hun beloofd heeft. Zij geeft Jezus’ volgelingen kracht en moed om zijn werk voort te
zetten. En dat blijft ze doen, tot op de dag van vandaag.

Twaalvuurtje
In de zomermaanden, met ingang van mei, zal er iedere dinsdag om 12.00 uur een kort bezinningsmoment
zijn in de Clemenskapel (voorheen Smartenkapel), met een tekst ter overdenking, muziek en stilte. U bent
welkom om u aan te sluiten.
Pinksterlezing 2021: Maria en de kerk van vandaag
De Pinksterlezing van Klooster Wittem wordt dit jaar verzorgd door kerkhistoricus André
Roes, schrijver van het boek ‘Maria - Pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle
Kerk’. Over dat thema gaat ook zijn lezing. Vanwege de coronabeperkingen zal de lezing
dit jaar online gehouden worden: u kunt voor € 5,- een link kopen, waarmee u thuis, op
uw eigen computer, de lezing kunt volgen.
 Datum en tijd: 22 mei, de zaterdag van Pinksteren van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Aanmelden is mogelijk via www.kloosterwittem.nl/pinksterlezing. Meer info bij de receptie van het klooster,
tel. 043 4501741 of op www.kloosterboekwinkelwittem.nl
Maria met Pinksteren
Eerste Pinksterdag, 23 mei, is dit jaar in Wittem een Maria-dag: er is een wandeling langs Maria-plekken in
de omgeving (mits dit dan toegestaan is i.v.m. de coronaregels). De wandeling duurt van 12.00 tot ca. 14.00
uur. Van 14.00 tot 16.00 uur is in de kerk een orgel-inloopconcert met Maria-muziekstukken, verzorgd
door een van de vaste organisten in Wittem, Poppeia Berden. Haar muziek wordt afgewisseld met bezinnende teksten. U kunt binnenlopen wanneer u wilt en lang of korter blijven.
 Voor de wandeling dient u zich van tevoren op te geven bij de receptie van het klooster, tel. 043 450 17
41. Deelname kost € 2,50, te voldoen bij de start. Voor het inloopconcert is opgave niet nodig. Er staat een
collectebus voor een vrije gave.
Week van de Nederlandse Missionaris
Ieder jaar met Pinksteren brengt de ‘Week van de Nederlandse Missionaris’ het belangrijke werk van missionarissen en missionaire werkers onder de aandacht. Want met Pinkeren begint de verspreiding van het
geloof in Jezus Christus onder de volkeren, daarom zijn missionarissen en missionaire werkers echte ‘pinkstermensen’. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van 2021. Dit jaar staan daarbij centraal pater Peter Daalhuizen, missionaris in het Amazonegebied in Brazilië, en Susanne Beentjes, missionair
werker in Tanzania, waar ze meewerkt aan de opvang van kwetsbare kindmoeders. Achter in de kerk liggen
folders met meer informatie.
 Met Pinksteren, 22/23 mei, is er na alle vieringen een deurcollecte voor de Week van de Nederlandse
Missionaris. U kunt hen rechtstreeks steunen op NL30 RABO 01712 11111, t.n.v. WNM, Den Haag.
Voortgang verbouwing
De verbouwing op weg naar het ‘nieuwe Wittem’ is in volle gang en ligt op schema. De eerste weken is er
veel gebroken, wat flink wat stof en lawaai heeft opgeleverd. Maar inmiddels wordt er gelukkig vooral opgebouwd en dat geeft minder overlast. Maar het ongemak vanwege de beperkte ruimte blijft, al is de Smartenkapel, die een tijdje afgesloten was, weer toegankelijk. In het Hemelvaarts- en het Pinkster-weekend
zal ook de Gerardus-devotieruimte open zijn. Dan kunt u daar dus als vanouds terecht voor het aansteken
van een kaarsje en voor een gebed bij St.-Gerardus. Daarna gaat deze ruimte weer dicht tot (waarschijnlijk)
half juni. De hele verbouwing zal hopelijk eind augustus voltooid zijn, waarna nog de verhuizing van vooral
de boekwinkel volgt. We vragen dus nog steeds uw begrip en geduld.
Kloosterboekwinkel Wittem
 Kloosterboekwinkel en Wereldwinkel zijn vanaf 28 april weer 7 dagen per week geopend. Een afspraak
is niet meer nodig. Wel dient u in de winkel een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand te houden.
 De Wereldwinkel geeft in mei – net als in april - 10% korting op alle sieraden.
 De uitgestelde Boekenweek wordt gehouden van zaterdag 29 mei tot en met zondag 6 juni.
 Openingstijden van kloosterboekwinkel en wereldwinkel zijn weer: maandag van 12.00 tot 16.30 uur,
dinsdag t/m zondagdag van 10.00 tot 16.30 uur.
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