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Het Gerardusoctaaf in coronatijd organiseren, vroeg 
nogal wat denkwerk en aanpassingen. Sterker nog: 
coronatijd in zijn algemeenheid zorgt ervoor dat er 
overal, en dus ook in kerkelijke kringen, nagedacht 
moet worden over de wijze waarop we zaken die 
tot voor kort heel gewoon leken, misschien wel fors 
moeten gaan aanpassen. Tot die conclusie komt 
pastoraal werkster Nan Paffen van ons klooster, 
terugkijkend op het Gerardusoctaaf van 10 tot en 
met 18 oktober. Nan: ,,Als corona ons nog lang bezig 
gaat houden, en daar ziet het wel naar uit, dan zul 
je een aantal dingen echt wel moéten gaan aanpas-
sen. Sommige onderdelen, zoals de kringviering en 
aansluitende lichtjestocht, verliepen dit jaar heel 
sfeervol ondanks het feit dat er maar weinig men-
sen deelnamen. Maar andere onderdelen waren 
geen succes omdat er simpelweg nauwelijks men-
sen bij aanwezig konden zijn.” 

Volgens Nan zullen we, indachtig het thema ‘wie 
niet wordt als een kind, kan mijn rijk niet binnen-
gaan’ moeten leren om op een andere, nieuwe 
manier te kijken naar de situatie. ,,In de komende 
jaren worden we door de omstandigheden vrijwel 
zeker gedwongen om creatiever te leren omgaan 
met deze ‘traditionele’ diensten. De klassieke be-
devaartgroepen kun je wellicht nog wel als vanouds 
blijven bedienen, maar er zullen ook andere vor-
men en ideeën onderzocht en uitgeprobeerd moe-
ten worden.” 

Een overzicht van de diverse activiteiten dan maar 
eens op een rij gezet: bij de opening van het octaaf, 
met een kringviering en lichtjestocht, waren ruim 
20 mensen aanwezig, vooral luisterend en conform 
de regels niet-zingend. ,,De lichtjestocht werd daar-
door - heel sfeervol - ook een soort ‘stiltetocht’ en 
dat maakte het tot een heel bijzondere gebeurte-
nis.” Op zondag 11 oktober was vooral de viering 
van 11.00 uur heel gewild. ,,Omdat er veel meer 
mensen kwamen dan de toegestane 30, werd een 
dubbele viering gehouden, in kerk én kapel; met 
twee paters en twee predikanten kon dat prima. De 
middagdienst – helaas zonder processie – was daar-
entegen geen succes en telde slechts vijf deelne-
mers. Hetzelfde beeld was te zien op 16 oktober, de 
feestdag van Gerardus. Normaal is het dan in Wit-
tem altiijd de hele dag druk, maar nu kwam er voor 
de middagdienst welgeteld één gelovige.” 

Pastoraal werkster Nan Paffen na Gerardusoctaaf: 
‘Coronatijd vraagt creatieve oplossingen’

Internetuitzending, 16 oktober 2020

Jelle Wind nieuwe directeur van Pelgrimsoord Klooster Wittem
Op 2 november heeft het bestuur van de Stichting Redemptio Jelle Wind be-
noemd als directeur van de werkorganisatie van Pelgrimsoord Klooster Wit-
tem. Hij volgt per 1 januari interim directeur Han Willemsen op. Afgelopen 
januari kreeg Han de opdracht om een organisatiestructuur op te zetten die 
aangepast is aan de nieuwe situatie na de verkoop van het klooster en aan de 
toekomstige financiële mogelijkheden. Deze opdracht loopt aan het einde van 
dit jaar af. Henk Erinkveld is en blijft als rector en voorzitter van de stichting 
eindverantwoordelijke van al het pastorale werk.
Behalve de algehele leiding geeft het bestuur Jelle ook als opdracht mee om, 
samen met medewerkers en vrijwilligers na de transitie en verhuizing meer 
creativiteit en slagkracht te ontwikkelen om goed te kunnen inspelen op nieu-
we kansen die op ons afkomen. In de volgende Rondom Wittem zal Jelle zelf 
daar meer over schrijven. 
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Vanwege de coro-
na-maatregelen 
waren er tijdens 
het octaaf op bei-
de zondagen en op 
de feestdag extra 
vieringen om 12.15 
uur. En natuurlijk 
waren er op door-
deweekse dagen 
in de Smartenka-
pel de gebruike-
lijke vieringen om 
11.00 uur, die een 
aardige bezetting 
kenden. ,,Ik hoop dat Gerardus toch met een goed 
gevoel naar beneden zal hebben gekeken en gezegd 
zal hebben: jullie hebben in elk geval goed je best 
gedaan”, hoopt Nan, die al vele jaren nauw betrok-
ken is bij de octaafvieringen. 
Naast deze vieringen, waren er nog drie andere ac-
tiviteiten in deze periode: de Gerardustocht op 16 
oktober en verder twee concerten: op 16 oktober 
‘s avonds een concert van Con Gaudium o.l.v. An-
dré van Vliet en op 18 okober een inloopconcert van 
Trio Vivente. 
Op 16 oktober wandelden er elf personen vanuit 
Welten naar Wittem, een tocht die gelukkig corona-
proof wél doorgang kon vinden en waarvoor zelfs 
pelgrims uit Emmeloord en Nijmegen naar het zui-
den waren afgezakt. De Emmeloordse maakte er 
meteen maar een kleine vakantie van. Omdat er 

onderweg geen pau-
zemogelijkheid was, 
werd bij aankomst in 
Wittem in de grote ref-
ter eerst koffie gedron-
ken, waarna de deel-
nemers aansloten bij 
de viering in de kerk. 
Het ensemble Con 
Gau dium is een pro-
jectkoor dat speciaal 
voor deze avond op 
de Gerardusfeestdag 
was samengesteld; het 
koor, tien zangers en 

zangeressen uit de omgeving van Maarn, beschikt 
over een prachtige koorklank. Het werd een afwis-
selend concert met bekende en minder bekende 
composities, afgewisseld door orgel- en pianospel 
van de dirigent André van Vliet. Jeroen de Wit ver-
zorgde de aankondigingen met onder andere tek-
sten over Gerardus. 
Op de slotdag van het octaaf, zondag 18 oktober, 
was er dit keer geen kloosterfeest, maar wel een 
mooi inloopconcert. Tussen de muziekstukken door 
vertelde Marianne Debets korte, door haarzelf uit-
gezochte verhaaltjes over Gerardus. De muziek ver-
zorgde Trio Vivente, al vaker te gast geweest in Wit-
tem. Met een mooi repertoire en een professionele 
uitvoering zorgden de gitarist en twee fluitistes voor 
een fraaie afsluiting van het Gerardusoctaaf 2020.

Werkgroep Laudato Sì van start
Eind oktober kwam de nieuwe werkgroep Laudato Sì voor de tweede keer bij 
elkaar. Laudato Sì? Wat is dat? Laudato Sì is Italiaans en is de titel van een ency-
cliek die paus Franciscus vijf jaar geleden uitgebracht heeft. De twee woorden 
betekenen: “Geprezen zijt Gij” of “Wees geprezen” en dat zijn weer de eerste 
woorden van het Loflied op de Schepping van de H. Franciscus van Assisi. Deze 
encycliek van de paus heeft als thema de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk 
huis’. Bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de encycliek heeft de paus 
van mei 2020 tot mei 2021 een speciaal Laudato Sì-jaar voorgesteld om het 
thema van de zorg voor de schepping – ons gemeenschappelijk huis – meer 
onder de aandacht te brengen.
Dat heeft een vijftal mensen in Wittem bij elkaar gebracht om maandelijks rond dit thema samen te komen. De 
groep heeft besloten om zowel aan de spirituele kant, de maatschappelijke kant én concrete activiteiten aandacht 
te geven. Zo beginnen we elke bijeenkomst met een bespreking van een aantal hoofdstukken van de encycliek. 
Daarnaast bespreken we een tekst of thema uit krant of tijdschrift die meer op concrete vraagstukken of dilemma’s 
op het terrein van natuur en milieu ingaat. De afgelopen keer bespraken we een artikel uit de NRC over de circulaire 
economie (over producten die aan het einde van hun ‘leven’ worden verwerkt tot nieuwe producten). Ook willen 
we regelmatig kijken of we voor Klooster Wittem en haar bezoekers activiteiten kunnen organiseren rond het thema 
‘zorg voor de schepping’. Dat kan de ene keer informatief of bezinnend zijn, een andere keer actief of creatief. 
We zijn net begonnen, we zoeken dus nog onze weg, maar jullie zullen in het komende jaar zeker van ons horen.

Jelle Wind, ook namens Marije Bijleveld, Maria Mobers, Ageeth Potma en Marie-José Venner

Con Gaudium, 16 oktober 2020
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De fraaie kapel heeft een bijzondere uitstraling en 
sfeer door de ‘winkelhaak’-vorm en door de grote 
hoeveeldheid daglicht: de buitengevel bestaat vrij-
wel volledig uit glas. Het bankenplan rondom het 
altaar beantwoordt aan de democratische geest van 
de tijd van het concilie (begin jaren 60). Immers: 
niet langer meer zijn gelovigen toeschouwers van de 
rituelen aan het altaar, maar ze zijn deelnemers aan 
het heilige gebeuren van de eucharistie.
De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een inzin-
king van het aantal bezoekers aan Wittem; maar 
daarna, in de jaren vijftig, bloeiden de bedevaarten 
op als nooit tevoren. Daarom werd de behoefte aan 
een definitieve oplossing voor de opvang van de 
bedevaartsgroepen nog dringender dan in de jaren 
dertig, toen een noodkapel soelaas moest bieden. 
De tuinkapel die in 1960 werd gebouwd, was ze-
ker niet afdoende voor de stromen met pelgrims. 
Er kwamen dus grotere plannen, voor een grote 
bedevaartskapel. In het nieuwe ontwerp werden - 
in tegenstelling tot de gelukkig nooit uitgevoerde 
plannen uit 1935 - de Kloosterkerk, de Mariakapel 
en de Smartenkapel helemaal intact gelaten. Voor 
de architect was het wel een grote uitdaging, om-
dat hij de nieuwe kapel om de bestaande (ronde) 
Mariakapel heen moest bouwen. Dat verklaart de 
merkwaardige winkelhaak, de L-vormige platte-
grond. Bovendien moest het ‘Mariazaaltje’ aan de 
Wittemer Allee behouden blijven (de plek waar nu 
de devotiekapel van Gerardus is). 
Op 2 augustus 1960 was de kogel door de kerk, of 
misschien beter gezegd de houten noodkapel! Rec-
tor Marius van Delft deelde mee dat de generaal-
overste van de redemptoristen in Rome, de provinci-
aal overste uit Amsterdam en de gemeente Wittem 
verlof hadden gegeven voor de uitvoering van de 
bouwplannen. Voor de financiering werd de abon-
nees van het Gerardusklokje gevraagd hun steentje 
bij te dragen in een ‘Steentjes-actie’ in de vorm van 
giften van een kwartje! Hiervoor ontvingen de be-
gunstigers een plaatje van de maquette. De totale 
aanbestedingssom bedroeg ƒ 168.000. Architect J. 
Petit uit Heerlen maakte de bouwtekeningen en hij 
is uiteindelijk goed geslaagd in de lastige opdracht. 
Aannemer J. Ruyters uit Kerkrade zorgde samen met 
zijn compagnon Stumpel voor de uitvoering. 
Direct na het octaaf van 1960 werd de noodkapel 
afgebroken en eind november konden de funda-

menten worden gelegd. Het beeld van Nepomuce-
nus dat bij de afbraak van de kerkgevel in 1894 was 
weggehaald en in de tuin geplaatst, kreeg nu een 
plaats toegewezen bij de doorgang naar de Maria-
kapel. Op 29 januari 1961 werd de eerste steen ge-
legd (aan de tuinzijde, daar waar het orgel zich later 
bevond) door Deken Gols van Gulpen. De inscriptie 
op de steen luidt: 

Heri et hodie 
12 1836 januari 1961 29 

Ipse et saecula
(Gisteren en vandaag; tot in de eeuwigheid blijft Hij 
dezelfde). De eerste steen van een kerk wordt in de 
traditie gezien als ‘hoeksteen’ en in de Bijbel is de 
hoeksteen zinnebeeld van Christus. De tekst op de 
steen verwijst dan ook naar Christus die leeft. De 
datum 12 januari 1836 verwijst naar de dag dat de 
eerste redemptoristen in Wittem uit Sint-Truiden 
aankwamen om in het voormalige kapucijnenkloos-
ter een studiehuis op te richten. 
In juni 1961 werden de ramen geplaatst en de mar-
meren tegels door Italianen gelegd. Op 20 augustus 
werd de kapel provisorisch in gebruik genomen: er 
waren toen nog geen banken. Op 2 oktober, dus 
voor de aanvang van het Gerardusoctaaf, kreeg het 
genadebeeld uit de kerk een prominente plaats in 

Kloosterschatten (16)
De wig van de kapel

Over afzienbare tijd zal de Gerarduskapel ‘aan de eredienst worden onttrokken’, zoals dat in het kerkrecht heet. In 
de vorige aflevering kwam de ‘voorloper’ van deze kapel tot leven: de houten biechtkapel. Nu richten we ons zoals 
toegezegd op de geliefde Gerarduskapel zelf, die bijna zestig jaar plaats heeft geboden aan honderden kerkgangers 
en bedevaartgangers per weekend.
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de nis tegenover het altaar. Op de feestdag van Ge-
rardus, 16 oktober, werd de nieuwe kapel plechtig 
ingewijd; het altaar werd geconsacreerd door bis-
schop Moors.
Over de ideeën die de architect heeft gehad met 
de kapel bestaan weinig gegevens. Hans Evers geeft 
een beschrijving in zijn ‘Repertorium’ en baseerde 
zich voornamelijk op mondelinge informatie van en-
kele paters, die ik hier weergeef. De al genoemde ty-
pische L-constructie veroorzaakt de merkwaardige 
situatie dat kerkgangers geen totaaloverzicht krijgen 
over alle medekerkgangers, omdat - op welke plaats 
je ook zit - een deel van de gelovigen altijd ‘om de 
hoek’ zit. De architect loste de situatie wel heel cre-
atief op door een diagonale lijn te suggereren, de 
wig genoemd, die loopt van het priesterkoor in de 
hoek naar de Mariakapel toe, alwaar in de nis Gerar-
dus zijn plaats had. Daardoor maakte Gerardus als 
het ware deel uit van het bijeengekomen gelovige 
volk en richtte hij zich met hen op het altaar. De L-
vorm wordt nog eens versterkt doordat de west- en 
noordgevel in het geheel van glas zijn, waardoor de 
ruimte een uiterst transparante indruk en aangena-
me lichtwerking geeft. 
De wig van Gerardus werd als een wat men noemde 
‘sacrale as’ uitgevoerd, versterkt door de balken in 
het plafond (overigens leverde deze bouwkundige 
constructie door foute berekeningen een vertra-
ging op in het bouwproces!) en nog in de ruimte 
geaccentueerd door het plaatsen van twee com-
muniebanken in de richting van deze wig. Feitelijk 
werd daarmee het priesterkoor verlengd van offer(-
altaar) naar communie en daarom werd deze as 
ook wel ‘Eucharistische wig’ genoemd! Het was de 
bedoeling dat de voorganger(s) met assistenten bij 
binnenkomst zo tussen de communiebanken naar 
het altaar zouden optrekken. De centrale positie van 
het altaar werd verder geaccentueerd door het op-
lopende plafond; de toenmalige ramen aan weers-

kanten kleurden naar 
het altaar lichter op. 
Vóór het Gerardus-
beeld stonden bak-
ken om kaarsen op te 
steken. Mede door de 
liturgievernieuwing 
werden de commu-
niebanken overbo-
dig. Dat kwam goed 
uit, want er werden 
steeds meer kaarsen 
opgestoken en daar 
was geen plaats meer 
voor. Er werden nu 
kaarsenbakken op 
de communiebanken 

geplaatst waardoor er een wig van kaarslicht ont-
stond… 
Op het priesterkoor (sterk verhoogd door een ronde 
trap) kwam een groot houten altaar. In de ronde 
absis werd een goudkleurig kruis geplaatst door de 
smid van Mechelen. Opmerkelijk is dat het taber-
nakel niet in het midden is geplaatst maar rechts in 
de muur van de absis. In 1962 werd op de taberna-
keldeur een bronzen plaat aangebracht met een re-
liëf waarop een engel is te zien met broodmand en 
kruik voorzien van een Christusmonogram. Links en 
rechts is een smeedijzeren hekje aangebracht: die 
waren bedoeld als twee ambones (lezenaren) voor 
de epistel- en evangelielezing. AI gauw werd - van-
uit de kerkgangers gezien - alleen de lezenaar rechts 
gebruikt. 
In de wand grenzend aan de Mariakapel waren 
twee biechtstoelen en een altaar, waarboven zich 
nu de plaquette van Peerke Donders bevindt. Tegen 
de muur van de Smartenkapel was nog eens een 
biechtstoel aangebracht. Aan de achtermuur (tegen 
de Mariazaal) stonden drie altaren, op de plaatsen 
waar nu de doorgangen zijn naar de devotiekapel 
van Gerardus. De altaren en biechtstoelen waren 
in de praktijk geen lang leven beschoren. In één 
biechtstoel is een biecht-spreekkamer ingericht, die 
als zodanig ook niet meer wordt gebruikt. 
De stenen plaquette met de wapens van de graaf 
Van Plettenberg en zijn vrouw, die van de oorspron-
kelijke façade van de oude kerk kwam, kreeg een 
plaats aan de buitenmuur aan de Van Plettenberg-
weg. Aan de ronde buitenmuur van de absis is een 
betonnen plastiek aangebracht van Gerardus in 
extase, met de fluitspeler die een liedje van de H. 
Alfonsus speelt, vervaardigd door Cor van Geleuken. 
In de loop van de tijd heeft de Gerarduskapel ver-
schillende aanpassingen gekregen. Daarover een 
volgende keer meer!

Jeroen de Wit
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Fransiscus van Assisi, een middeleeuwse heilige met 
een diep respect voor de natuur, Gods schepping. 
Franciscus noemde alle levende wezen dan ook vol 
overtuiging zijn broeders en zusters. Van hem wordt 
onder meer verteld dat hij met de dieren praatte.

Nacht der Zielen
Helaas was het door de coronacrisis dit jaar niet mo-
gelijk de traditionele Nacht der Zielen te houden. 
Maar er werd wel een mooi alternatief geboden 
door mensen vooraf de gelegenheid te geven de 
namen van hun dierbare overledenen aan te mel-
den. Vervolgens werden al die namen in het week-
end van Allerheiligen en Allerzielen (30 oktober tot 
en met 2 november, later uitgebreid tot vrijdag 6 
november) doorlopend geprojecteerd op het grote 
scherm in de Kloosterkerk, afgewisseld met korte 
bezinnende teksten. De presentatie was ook online 
te volgen. Er werden ruim 120 namen van overlede-
nen aangemeld. 

Rondleidingen
Ook dit jaar waren de rondleidingen in Klooster Wit-
tem weer zeer in trek, met name bij de vele toe-
risten die in deze coronatijd naar Limburg kwamen 
afzakken. Dankzij de fantastische medewerking van 
een groot aantal vrijwilligers konden op veel woens-
dagen (kleine) groepjes belangstellenden worden 
rondgeleid. Toen al vrij snel duidelijk werd dat de be-
zoekers ook in deze bizarre tijd heel graag naar Wit-
tem wilden komen, werd besloten om op woensdag 
ook ’s middags groepjes rond te leiden. Een weekje 
later werden de rondleidingen zelfs verder uitge-
breid naar de zaterdag. In de praktijk kwam het er 
op neer dat in de zomermaanden op deze manier in 
totaal regelmatig vier groepjes van telkens tien per-
sonen op bezoek waren. Ook dit jaar waren er veel 
complimenten voor de rondleiders die zich van hun 
beste kant lieten zien. 

Monument 
Pater Henk Erinkveld heeft op zondag 13 septem-
ber een herdenkingsmonument ingezegend, dat 
op initiatief van de Heemkundekring Partij-Wittem 
is geplaatst als eerbewijs voor de Amerikaanse pi-
loot Jim Jeter. Die kwam op 25 november 1944 om 
het leven toen zijn eenpersoons jachtvliegtuig na-
bij Klooster Wittem neerstortte. Jeter was met een 
aantal andere vliegtuigen op weg om deel te nemen 
aan het bombardement van Leipzig. Wittem was 
toen al enkele maanden bevrijd; het lichaam van Je-
ter werd overgebracht naar het kerkhof in Margra-
ten. De herdenkingsplaat, gemaakt door Fons Me-
ijs van heemkundevereniging Galopia uit Gulpen, 
heeft een plaats gekregen op de zwerfkei nabij het 
wegkruis bij het kruispunt van Wittem. 

Leden van fanfare Kunst en Vriendschap luisterden 
de bijeenkomst op met de volksliederen van Ne-
derland en Amerika; trompettist Ruud Oligschläger 
speelde de Last Post. Er was een erewacht met leden 
van de First Allied Airborn Command. Burgemeester 
Nicole Ramaekers van Gulpen-Wittem roemde het 
initiatief om ook in deze tijd de gevallenen uit de 
oorlog te blijven herdenken. Wim van der Hoeven 
uit Mechelen was, naast de heemkundevereniging, 
de drijvende kracht achter het plan. 

Dierenzegening
Op zondag 4 oktober vond er in Klooster Wittem 
een dierenzegening plaats in het kader van Wereld-
dierendag. Op het pleintje voor de Gerarduskapel 
zegende pater Jan Hafmans die middag een twintig-
tal dieren. De eigenaars van de beestjes kwamen uit 
de hele regio. Werelddierendag wordt niet toeval-
lig gevierd op 4 oktober: het is de feestdag van St.-

Mededelingen
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Peerke-film 
Precies op tijd voor de 211de verjaardag (27 okto-
ber) van de Zalige Petrus Donders CSsR is een kort 
geleden herontdekte Duitstalige film over hem gedi-
gitaliseerd en ondertiteld in het Engels, Nederlands 
en Duits. Ook is de film aangevuld met een update 
over enkele in de film genoemde thema’s. De film 
werd in 1987 gemaakt door de toenmalige redemp-
toristenprovincie München (nu onderdeel van We-
nen-München). In het toegevoegde deel zingt de 
communiteit van Kirchhellen (D) een lied dat is ge-
schreven door de in 2005 overleden pater Heinrich 
Stummer van de voormalige provincie München. 
Hoewel de filmopnamen een beetje bepaald wor-
den door de tijd waarin de film is gemaakt, is het 
nog steeds een informatieve en historisch zeker ook 
waardevolle film. 
De links naar de diverse versies zijn te vinden op 
www.stclemens.org/peterdonders onder ‘Videos’. 
Wenst U ondertiteling in andere talen, dan kunt u 
contact opnemen met vicepostulator Claudia Peters 
(vicepostulator@peerkedonders.nl). 
Inmiddels is in het Peerke Donders Park in Tilburg 
een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend. Dat 
gebeurde op 27 oktober, na afloop van de mis ter 
gedachtenis van de verjaardag van Peerke. In deze 
mis was er ook aandacht voor de bevrijding van Til-
burg in 1944. De nieuwe tentoonstelling heeft als ti-
tel ‘Van pest naar corona. Geschiedenis van de zorg 
in Tilburg’. 

(Her)ontdekken

Iedereen kent dat gevoel wel. Op cru-
ciale momenten in het leven, bij in-
grijpende gebeurtenissen in de privé-
sfeer of op het werk, maar ook als je 
aan mooie plannen voor de toekomst 
werkt, zijn er soms momenten waarop 
je weer even in je hoofd alles de revue 
laat passeren, de dingen weer even op een rijtje zet, en de 
balans opmaakt om voor jezelf weer richting te kiezen. 
Waar staan we? Wat wil ik bereiken? Hoe ga ik dat doen 
en wie kan ik daarvoor om hulp vragen?
Ook Klooster Wittem zit in zo’n moment. Nu het klooster 
verkocht is en de overdracht in zicht komt, hebben we al 
tal van plannen hoe onze toekomst eruit gaat zien. Afgelo-
pen week organiseerden wij twee bijeenkomsten met onze 
vrijwilligers. Op die avonden hebben we met elkaar stil-
gestaan bij de bijzondere plek die ‘Wittem’ in haar rijke 
geschiedenis heeft ingenomen en nóg inneemt. We deel-
den met elkaar de visie van de redemptoristen om verder 
te werken aan het creëren van Wittem als plek van geloof, 
hoop, stilte, bezinning en de ontmoeting met mensen die 
naar Wittem komen of juist tegenwoordig ook steeds va-
ker digitaal via internet en website met ons verbonden 
zijn. En we hebben vrijwilligers geïnformeerd over de 
plannen om in het nieuwe jaar, als de verbouwing van 
Gerarduszaal en de verplaatsing van Kloosterboekwin-
kel en receptie een feit zullen zijn, stap voor stap Kloos-
ter Wittem te gaan ontwikkelen naar een organisatie die 
meer en meer op de inzet en betrokkenheid van vrijwil-
ligers gestoeld zal zijn.
Klooster Wittem wil een organisatie zijn die midden in de 
samenleving staat, met uiteenlopende groepen en orga-
nisatie de dialoog en de verbinding aangaat en mensen 
actief wil betrekken bij het realiseren van de eerder ge-
noemde visie.
Bewust benadrukte ik op deze avonden dat we als Kloos-
ter Wittem op een kruispunt van wegen staan. Niet al-
leen betrekken wij straks een kleiner en meer compacter 
deel van het klooster (met kerk, kapellen, woonruimten 
en kantoren), ook nieuwe huurders van het kloosterge-
bouw zorgen voor een andere dynamiek en bieden nieuwe 
kansen om de samenwerking mee aan te gaan. En niet in 
de laatste plaats willen we een gezond financieel huis-
houdboekje. 
Ik hoorde laatst iemand in het Klooster zeggen: in dat 
opzicht zijn we ons voor een deel weer opnieuw aan het 
(her)ontdekken! En ik ben het helemaal met hem eens: ei-
genlijk zijn wij allemaal voortdurend aan het ontdekken. 
Niet voor niets zegt het spreekwoord: ‘stilstand is achter-
uitgang’. (Her)ontdekken dwingt ons ertoe om nieuwe in-
zichten te krijgen, en die inzichten geven ons weer nieuwe 
energie en inspiratie om in de nieuwe situatie er het beste 
van te maken.
In de komende periode willen we daarom met onze be-
staande en ook nieuwe vrijwilligers in gesprek gaan om 
te ontdekken: wat zou u/jij/jullie samen met anderen wil-
len betekenen voor de mooie toekomst die Klooster Wit-
tem voor ogen heeft? Iets over alvast over na te denken…

Han Willemsen

Oproep Hobby-rubriek
In de loop der jaren is Rondom Wittem, in eer-
ste instantie bedoeld voor vrijwilligers, mede-
werkers en bewoners van Klooster Wittem, 
uitgegroeid tot een gevarieerd informatieblad. 
In die periode werden naast vele nieuwsbe-
richten ook regelmatig nieuwe rubrieken ge-
lanceerd, zoals onder meer ‘Hoe was ‘t toen..’, 
‘Kloosterschatten’, ‘Onze vrijwilligers’, en ‘Over 
de Grens’.
Eén rubriek is nu een beetje uit het zicht ge-
raakt: ‘De hobby van....’. In die rubriek kwamen 
onder andere al de hobby’s van enkele mede-
werkers en bewoners aan bod, o.a. een enge-
len-, saxofoon- en uilenverzameling. We willen 
‘De hobby van....’ graag nieuw leven inblazen. 
Hebt u een bijzondere hobby, dan zou het fijn 
zijn als u dat even kenbaar maakt. Stuur even 
een mailtje naar redactielid Jef Brauers: jbrau-
ers@ziggo.nl of bel even: 06 102 121 83. We 
horen graag van u! 
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Elke sterveling in Suriname kende hem! Meestal als 
pater en anders wel als leraar, als schrijver, als top-
sporter of als televisiepresentator. Bas Mulder was, 
zoals dat zo mooi heet, van alle markten thuis. Er 
zullen weinig redemptoristen zijn die hun baan op 
zó’n veelzijdige manier ingevuld hebben. Op 10 april 
van dit jaar overleed pater Bas, die in 2009 na een 
verblijf van vijftig jaar in Suriname terugkeerde naar 
Nederland (Boxmeer). Hij stierf aan de gevolgen van 
een coronabesmettng. Een portret, samengesteld 
op basis van gegevens uit vele artikelen die over 
deze bijzondere pater zijn geschreven. Over elk van 
zijn bezigheden zou je een boek kunnen schrijven. 
Laten we proberen het overzichtelijk te houden om 
zo een enigszins geordend beeld te krijgen van zijn 
leven en van zijn vele uiteenlopende activiteiten.
Bas Mulder werd geboren in juli 1931 in Beugen, 
een dorpje dat tegenwoordig onder de gemeente 
Boxmeer valt. 21 Jaar later, in 1952, trad hij toe tot 
de congregatie van de redemptoristen en in 1957 
werd hij in de kloosterkerk van Wittem tot priester 
gewijd. 
Twee jaar later werd Bas als missionaris uitgezon-
den naar Suriname. Hij zou er zijn hele werkzaam 
leven actief blijven, van 1959 tot 2009. En iedereen 
in dat land, een enkeling van de jongere generatie 
uitgezonderd, weet wie pater Bas Mulder was. Met 
zekerheid kan wel worden gesteld dat hij in Suri-
name veel bekender was dan in zijn geboorteland 
Nederland. 
De Nederlandse redemptoristen kregen in 1865 
Suriname toegewezen als missiegebied. Vanuit 
Wittem vertrokken dus regelmatig paters naar dat 
land. Bijna honderd jaar later ging ook Bas Mulder 
erheen. Op het moment dat hij, op 13 september 
1959, van de boot stapte en voor het eerst voet op 
Surinaamse bodem zette, zal hij nog weinig idee 
hebben gehad van wat hem als missionaris in Suri-
name te wachten zou staan.
Pater Bas ontpopte zich in zijn nieuwe omgeving 
razendsnel tot iemand die zeer begaan was met 
het land en zijn volk en die er bovendien niet voor 
schuwde om – als hij dat nodig vond – zeer kritische 
dingen te zeggen. Vrij kort na zijn aankomst kreeg 
hij de Bonifatiuskerk toegewezen en twee jaar later 
werd hij naar de kathedraal in Paramaribo overge-
plaatst. Hij ergerde zich al vanaf zijn aankomst in het 
land aan het feit dat er vrijwel geen enkel perspec-
tief was voor de jongeren die zich dood verveelden. 
Maar de pater had geluk: in Paramaribo kreeg hij de 
beschikking over een eigen gebouw, het Patronaat. 
Daar maakte een sportcentrum van, waar je ook 

dans- en muziek lessen kon volgen. Al snel was de 
plek zeer geliefd. Pater Bas was op sportief gebied 
heel actief. Hij was bijvoorbeeld de oprichter van de 
Surinaamse Volleybal, terwijl hij de tafeltennissport 
naar hoogtijdagen leidde. Ook voor tal van andere 
sporten betekende het Patronaat een enorme sti-
mulans. 
In de jaren zestig begonnen jongeren zich wereld-
wijd af te zetten tegen onder meer het ouderlijk ge-
zag. Pater Bas bleef praten met jongeren en over al-
les wat hen bezighield. Van het een kwam het ander 
en plotseling zat de redemptorist in de studio van 
de televisie. Hij maakte vervolgens meer dan zes-
honderd televisieafleveringen van het programma 
‘Woord van de Kerk’. Dat was bepaald geen ‘saaie’ 
tv, maar een actief programma. Hij ging in de stu-
dio nooit achter een tafel zitten om zijn verhaal af 
te steken, maar gebruikte altijd veel beeldmateriaal 
en kwam met voorbeelden uit het dagelijks leven. 
Soms heel ludiek, dan weer heel ernstig. Een ander 
medium waarmee pater Mulder vooral binnen de 
kerk bekendheid kreeg was het bisdomblad Om-
hoog, dat niet alleen een kritische blik op het eigen 
huis richtte maar ook op de gehele samenleving. Dat 
leidde vaak tot stevige aanvaringen met personen 
die zich door hem beledigd voelden. Meer dan eens 
moest bisschop Zichem hem aanmanen minder fel 
te zijn, maar Mulder was vastberaden om op zijn ei-
gen wijze door te gaan.

Markante redemptorist overleed in april aan corona
Bas Mulder: pater, schrijver, topsporter, leraar en tv-presentator in 
Suriname
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Maar in de jaren tachtig verandert veel in Suriname. 
Er kwam een staatsgreep en plotseling was er cen-
suur op vrijwel alle gebieden. Tal van zaken werden 
verdraaid en dat zorgde voor veel problemen. Later 
zou pater Bas een nieuw programma ontwikkelen, 
‘Burger en Samenleving’, maar na zo’n zestig afleve-
ringen hield hij het toch voor gezien. Maar hij bleef 
zeer kritisch tijdens de militaire dictatuur en werd 
regelmatig bedreigd. Het liet zich daardoor echter 
niet intimideren en bleef ongezouten kritiek leve-
ren. Gek genoeg heeft Desi Bouterse het nooit aan-
gedurfd om hem het land uit te zetten, zoals hij dat 
met andere critici wél deed. 
Uiteraard was pater Mulder vooral ook op vele fron-
ten actief in zijn kerk. Zo zorgde hij ruim dertig jaar 
lang voor de devotie van Peerke Donders, die in Su-
riname bijzonder vereerd wordt. Hij begeleidde in 
1982 een groep van 380 mensen naar Rome om daar 
de zaligverklaring van Peerke bij te wonen: ,,Een ab-
soluut hoogtepunt”, zo zou hij het later meermalen 
betitelen. Daarnaast bleef pater Bas tot aan zijn te-
rugkeer naar Nederland actief als leraar. Ook was hij 
vanaf 1986 tot aan zijn terugkeer naar Nederland 
pastoor van de beroemde kathedraal, die overigens 
in 1989 noodgedwongen gesloten moest worden 
omdat het grote houten gebouw steeds verder in 
verval raakte. Het was zijn droom om de restauratie 

Redemptoristen en Suriname
De redemptoristen hebben al meer dan ander-
halve eeuw een bijzondere band met Suriname. 
Op 30 juli 1865 vertrouwde paus Pius IV name-
lijk de missiezorg van Suriname toe aan de Ne-
derlandse provincie van de redemptoristen. In 
de praktijk betekende dit dat ook vanuit Wittem 
regelmatig paters naar het land toegingen om 
daar met grote inspanningen, werklust en toe-
wijding de katholieke geloofsgemeenschap te 
ondersteunen en uit te breiden. Een bijzondere 
verering bij veel Surinamers is er voor Peerke 
Donders, die in het land wordt beschouwd als 
de apostel van de melaatsen, indianen en ne-
gers. Peerke was al sinds 1842, dus ver voor 
de komst van de redemptoristen, werkzaam in 
Suriname, maar hij trad in 1867 toe tot de con-
gregatie. Toen het aantal missiepaters in Neder-
land steeds minder werd, nam het generaal be-
stuur van de redemptoristen maatregelen om 
de speciale band van de congregatie met Suri-
name niet verloren te laten gaan. Dat leidde er 
uiteindelijk toe dat het werk in het land werd 
overgenomen door Braziliaanse redemptoris-
ten. In 2015 werd het feit dat de redemptoris-
ten 150 jaar aanwezig waren in Suriname op 
grootse wijze gevierd. In dat jubileumjaar werd 
tevens herdacht dat de kathedrale basiliek in 
Paramaribo 130 jaar bestond. 

nog vóór zijn terugkeer naar Nederland gedaan te 
krijgen, maar dat lukte niet meer. Hij kon door ge-
zondheidsproblemen de heringebruikname van de 
kathedraal in november 2010 niet meer bijwonen. 
Een apart verhaal vormen ongetwijfeld de sport-
belevenissen van pater Bas Mulder. In Nederland 
had hij na zijn levenskeuze om priester te worden 
afstand moeten doen van de wedstrijdsport, al bleef 
hij wel altijd spelen in de teams van college en se-
minarie. Maar in de jaren zeventig groeide Bas echt 
uit tot de toonaangevende lange-afstandsloper van 
Suriname. Daarnaast bleef hij nadrukkelijk bijdra-
gen aan de ontwikkeling van volleybal, tafeltennis, 
zwemmen, wielrennen, basketbal en dammen. Het 
meest opvallende is misschien wel dat hij zijn loop-
baan als atleet pas in 1992 met zijn zeventigste offi-
ciële wedstrijd beëindigde. Hij was toen ruim zestig 
jaar oud. Let wel, in al de wedstrijden waaraan hij 
deelnam, eindigde hij bij de eerste drie. Ook in het 
buitenland liep hij tal van bekende wedstrijden, zo-
als de halve marathon van San Juan en de 5 mijlloop 
van Miami. 

Jef Brauers
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Toen ik een weekje geleden het artikel over het 
Gerardusoctaaf kreeg toegestuurd door pastoraal 
werkster Nan Paffen van ons klooster, kwam plotse-
ling die vraag in me op: sinds wanneer houden we 
in Wittem eigenlijk een Gerardusfeest en een Gerar-
dusoctaaf? Gelukkig hebben we in Wittem heel wat 
informatie in huis: het Historisch repertorium van 
Hans Evers, het befaamde boek van pater Mosmans 
en natuurlijk de huiskronieken geven op bijna elke 
vraag over Wittem wel een antwoord. Dus gaan we 
vol goede moed op zoek naar antwoorden!

Het moge duidelijk zijn dat Gerardus in eerste instan-
tie met name in zijn eigen regio rond Napels grote 
bekendheid genoot. Dat was zeker het geval binnen 
zijn eigen congregatie van de redemptoristen, mede 
omdat de stichter van de redemptoristen, Alfonsus 
de Liguori, onder de indruk was van zijn persoonlijk-
heid en hem nadrukkelijk ten voorbeeld stelde. Zo 
komen we de naam van Gerardus pas in 1859, ruim 
honderd jaar na zijn dood, voor het eerst tegen in de 
huiskronieken van Wittem. We lezen dan dat er een 
belofte is gedaan om in de kloostertuin een beeld 
van Gerardus te plaatsen als op zijn voorspraak de 
bewoners van het klooster gespaard zouden blijven. 
Onduidelijk is waarvoor de bewoners precies ge- spaard moesten blijven. De kroniek over die vroege 

jaren van de redemptoristen, die al vanaf 1836 in 
Wittem zijn, is namelijk pas in 1865 geschreven! Dat 
Gerardusbeeld komt er overigens wel, al duurt het 
nog even: om precies te zijn tot 23 mei 1878.

Gerardus duikt daarna pas weer in 1893 op. Op 23 
januari van dat jaar arriveert in Wittem een brief van 
de hoogste baas van de redemptoristen, generaal 
overste pater Mauron. Hij deelt mee dat op 29 ja-
nuari de zaligverklaring van Gerardus bekend wordt 
gemaakt en dat daarom in elke redemptoristenkerk 
een triduüm moet worden gehouden, een drie-
daagse periode van gebed en bezinning. Uiteraard 
houdt ook de communiteit van Wittem zich aan de 
opdracht van Mauron. Het triduüm vond plaats 13, 
14 en 15 augustus. Zelden zal de kerk van Wittem 
feestelijker zijn versierd dan op deze drie dagen. 
Met draperieën, gele en witte sluiers (de pauselijke 
kleuren), wapenborden van alle landen waar op dat 
moment redemptoristen werkten, honderden licht-
puntjes aan de buitenkant van de kerk, vaandels 
met opschriften…. Alle pastoors van de omliggende 
parochies werkten mee aan de vieringen. Vanaf vijf 
uur (!) in de ochtend zijn er missen en – zeer belang-
rijk in die tijd – is er ook doorlopend gelegenheid 
tot biechten. Bijzonder is wel dat vier studenten van 
Wittem op die dag hun eerste mis opdragen. Op de 
slotdag van het triduüm, dinsdag, ontvangen zo’n 
1200 mensen in Wittem de communie! 

Gerardusfeesten in vroegere tijden

Gerardusaltaar in de Kloosterkerk, ca. 1900
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Nu Gerardus zalig is verklaard, wordt zijn sterfdag 16 
oktober, in elke redemptoristenkerk als feestdag ge-
vierd. Ook dat gebeurt in Wittem, voor het eerst in 
1893. De opkomst van de gelovigen is bevredigend, 
zegt de kroniek. Tot aan deze feestvieringen in 1893 
was Gerardus nauwelijks of niet bekend in de regio 
rond Wittem. En ook in de tien daaropvolgende ja-
ren speelt de devotie tot de zalige in Wittem eigen-
lijk geen rol. De viering van de feestdag wordt in de 
huiskronieken af en toe even vermeld en er is blijk-
baar ook een nauwelijks actieve Broederschap van 
Gerardus opgericht. 

Op 11 december 1904 komt dan écht groot nieuws 
vanuit Rome: Gerardus Majella wordt heilig ver-
klaard! Om 11 uur wordt middels stevig en langdurig 
klokgelui het blijde nieuws bekend gemaakt en het 
gelovige volk stroomt naar de kerk toe. Ook nu is be-
paald dat er later een triduüm wordt gehouden. Dat 
vindt dit keer plaats in de daaropvolgende zomer, in 
juni 1905. De verwachting is dat dit een grootse ge-
beurtenis gaat worden, vergelijkbaar en wellicht nog 
grootser dan het feest dat in 1893 bij de zaligver-
klaring plaatsvond. Helaas, het triduüm draait min 
of meer uit op een fiasco. Laten we de huisschrijver 
zelf aan het woord: ,,In de kerk was dezelfde ver-
siering aangebracht, maar de buitenmuren waren 
niet versierd…Een voorteken? Hoe dan ook, bij de 
opening van het triduüm, op vrijdagavond om zes 
uur, was er bijna geen volk in de kerk. De hoogmis 
op de zaterdag werd door nog geen veertig aanwe-
zigen bezocht. Bij de avondpreek: alweer een slech-
te opkomst. Toevallig was er een Duitse processie 
aanwezig, anders waren de banken niet eens bezet 
geweest! Alleen bij de sluiting van het triduüm was 
de kerk helemaal vol. Welk een tegenstelling met 
twaalf jaar geleden. We moeten vaststellen dat de 
deelneming des volks uiterst gering is geweest!”

Opvallend genoeg gebeurt er in Wittem in de daar-
opvolgende jaren weinig tot niets voor wat betreft 
de Gerardus-devotie. De feestdag wordt wel gevierd, 
maar dat levert geen spectaculaire bezoekersaantal-
len op. Wel gaan de Wittemse redemptoristen in die 
jaren op 16 oktober in andere parochies in Limurg 
preken. En omdat ook in andere delen van ons land 
inmiddels redemptoristenkloosters zijn ontstaan, 
ontstaat er langzamerhand toch een bredere kring 
van Gerardus-vereerders. 

In 1919 is er dan een nieuw initiatief in Wittem: de 
oprichting van een nieuw maandblad ter ere van 
Gerardus, en tevens ter ondersteuning van het mis-
siewerk in Suriname en Brazilië. Pater Henk Erink-
veld heeft al eerder enkele artikelen gewijd aan het 
feit dat dit maandblad, toen Sint Gerardusklokje 
geheten, inmiddels honderd jaar bestaat. Feit is dat 

Gerardusoctaaf in de oorlog
Ook in de oorlogsjaren werd het Gerardusoctaaf 
zo goed en zo kwaad als het ging toch gewoon 
gehouden. In 1940 kregen de pelgrims die per 
trein naar kwamen een flinke reductie van de 
NS op een retourkaartje. Ook waren er speciale 
kortingsacties op de busroute van Maastricht 
naar Wittem. Omdat op de openingszondag 
van het octaaf geen treinen, bussen en trams 
reden, kwamen veel pelgrims die dag te voet 
of met de fiets. In dat eerste oorlogsjaar werd 
ook een speciale Ziekendag ingevoerd, uiter-
aard met toediening van de ziekenzegen. Dat 
bleek een succes te zijn, want het jaar daarna 
trok de Ziekendag veel extra mensen naar Wit-
tem. Toch werd het in die oorlogsjaren voor de 
pelgrims steeds moeilijker om te komen. Bus-
sen en extra treinen waren er niet, taxi’s reden 
nog nauwelijks rond, en de mensen moesten 
steeds zuiniger worden op hun fietsenbanden! 
Het is anno 2020 nauwelijks voor te stellen dat 
men destijds soms enigszins teleurgesteld was 
over de bezoekersaantallen: In 1941 komen in 
de loop van de octaafweek namelijk duizenden 
kinderen voor de kinderzegen naar Wittem. En 
op de openingszondag van het octaaf gaan dan 
duizend mensen mee met de processie in de 
tuin! 
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de oprichting van dit blad nadrukkelijk een rol heeft 
gespeeld bij de opbloei van de devotie tot Gerardus. 
Het aantal misintenties groeit tussen 1919 en 1924 
van 43 naar 4602. En er komt, op maandagmorgen, 
een wekelijkse Gerardusmis. 

In 1924 ontstaan er door de enorme drukte proble-
men; er is een groot tekort aan ruimte. Op de feest-
dag zelf worden 1400 communies uitgedeeld, en er 
staan wel tachtig personenauto’s (1924!) in de buurt 
van het klooster geparkeerd. Bussen uit Kerkrade 
en omgeving komen nu elke maandagochtend naar 
Wittem om de Gerardusmis bij te wonen. De enor-
me toeloop in 1924 noopt tot nieuwe maatregelen. 
Er wordt besloten de feestviering te spreiden over 
acht dagen, van zondag 11 tot en met zondag 18 ok-
tober. De mensen wordt nadrukkelijk gevraagd op 
verschillende dagen te komen. Het Gerardus-octaaf 
is geboren! 

Op de feestdag zelf vindt een bijzondere gebeurte-
nis plaats. ,,Ene juffrouw Schwanen uit Mechelen, 

die meer dan dertien jaar niet had kunnen spreken, 
begon plotseling na de communie te praten. Deze 
bijzondere gebeurtenis trok veel aandacht!” 

Sindsdien is het Gerardusoctaaf niet meer weg te 
denken uit Wittem. Als Partijer jongen, geboren in 
1949, kan ik me goed herinneren dat ik als kind zeer 
onder de indruk was van de rijen bussen die alle vrije 
plaatsen in Partij en Wittem in beslag namen, van de 
duizenden bezoekers die op 16 oktober in en rond 
de kerk van Witem vertoefden. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe druk broeder Jeroen en broeder Leo 
het hadden met het noteren van de mis-intenties 
in die week en met het uitdelen van ontelbaar veel 
relikwieën. Kortom, het Gerardus-octaaf was een 
heuse gebeurtenis in ons dorp! 

Het karakter van het Gerardusoctaaf is in de loop der 
jaren natuurlijk compleet veranderd. De belangstel-
ling liep eind jaren tachtig al wat terug en dat beeld 
versterkte zich in de daaropvolgende decennia. 
In de voorbije jaren kreeg het Gerardusoctaaf dan 
ook een aangepaste invulling. Uiteraard blijft voor 
een kleine groep mensen 16 oktober een belang-
rijke dag. Maar voor veel mensen is de ‘omlijsting’ 
van het octaaf inmiddels ook belangrijk. Het octaaf 
werd de laatste jaren afgesloten met een feestdag, 
met muziek, met lekkere hapjes en een drankje, en 
– met groot succes – een openbare veiling van spul-
len die zich her en der in het klooster bevonden. Die 
laatste activiteiten zorgde voor veel reuring en trok-
ken extra mensen naar Wittem, al had dat natuurlijk 
allemaal maar weinig meer te maken met de Gerar-
dusdevotie. 

Jef Brauers
Mis in de openluchtkapel in de kloostertuin

Van het stationnetje Eyserhalte te voet naar Wittem
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Wereldwinkel Wittem steunt 
goede doelen

Wereldwinkel Wittem heeft dit jaar weer een kleine 
winst gemaakt en net als voorgaande jaren gebrui-
ken we deze winst om enkele kleinschalige projec-
ten in de derde wereld te steunen met een donatie. 
Zo hebben we 500 euro overgemaakt voor het werk 
van ‘Un Abrazo para los Amigos’, een groep en-
thousiaste mensen uit Banholt, die arme gezinnen 
in Argentinië helpt (hard nodig in deze corona-tijd) 
en hen steunt bij de bouw van gemeenschapsvoor-
zieningen. Ook ging er een gift naar ‘de Vrienden 
van Chiromo’ uit Ransdaal. Deze stichting, ooit op-
gericht als steuncomité voor een Ransdaalse pater, 
steunt mensen in een arme streek in het Afrikaanse 
land Malawi. Dit jaar hebben we verder een gift 
gegeven aan Centrum Mondiaal, een inkooporga-
nisatie voor wereldwinkelproducten uit India. Hun 
handelspartner in New Delhi is in deze corona-tijd 
begonnen met het verstrekken van voedselpak-
ketten en hygiëne-pakketten (mondkapjes, zeep, 
schoonmaakmiddelen) aan krottenwijkbewoners 
die door de corona-crisis geen werk meer hebben. 
Want op steun van de overheid hoeven de mensen 
daar niet te rekenen. In totaal hebben we dit jaar 
zeven projecten gesteund.
Als Wereldwinkel proberen we in de eerste plaats 
mooie, aantrekkelijke producten te verkopen die op 
een eerlijke manier worden geproduceerd: zonder 
kinderarbeid, met aandacht voor het milieu en met 
een fatsoenlijk loon voor producenten en hun per-
soneelsleden. Maar onze bedrijfskosten zijn geluk-
kig laag, doordat we ‘inwonen’ in de Kloosterboek-
winkel in Wittem. Daarom houden we elk jaar wat 
over voor giften. Als u dus koopt bij Wereldwinkel 
Wittem steunt u op twee manieren mensen in het 
Zuiden. Goed idee misschien voor de komende 
feestdagen?
Wereldwinkel Wittem is (zoals ongetwijfeld bekend) 
gevestigd in de Kloosterboekwinkel. De winkel is 
elke dag open van 10.00 tot 16.30 uur (maar maan-
dag pas vanaf 12.00 uur). Colofon ‘Rondom Wittem’
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Adventswandeling
Als het allemaal een beetje mee wil zitten dan is er 
op zondag 13 december een Adventswandeling. De 
wandeling is gepland in de omgeving van Klooster 
Wittem. Het is de bedoeling dat er om 13.30 uur 
vanaf de receptie van het klooster wordt gestart en 
dat we rond 16.00 uur weer terug in Wittem zijn. De 
wandeling wordt af en toe onderbroken voor een 
aantal korte momenten van bezinning. 
Aanmelden voor deze wandeling kan bij de receptie 
van Klooster wittem, 043 450 1741. Deelname kost 
2,50 euro; kinderen kunnen gratis deelnemen.

Digitale adventsmeditatie
Nu er zo weinig mensen naar Wittem durven of 
kunnen komen, proberen we andere manier uit om 
onze achterban te bereiken. We werken bijvoor-
beeld aan een plan voor korte digitale meditaties in 
de adventstijd. Die zullen plaatsvinden op de dins-
dagen 1, 8, 15 en 22 december om 19 uur en zijn 
dan live te volgen via internet of na die tijd nog te 
bekijken.

Verzamelpunt voedselbank
Nu de horeca weer op slot zit, krij-
gen de voedselbanken weer min-
der producten aangeleverd. 
In de Gerarduskapel staat al sinds 
dit voorjaar een verzamelkrat voor 
donaties voor de voedselbank. 
Bijna wekelijks rijd p. Henk Erinkveld naar het ver-
zamelpunt van de Voedselbank Zuid-Limburg om 
de spullen af te leveren. Het liefst gaat hij met 
een propvolle auto, of zelfs twee keer in de week!  
Dus doe mee!


