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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, 11.00 en 
18.00 uur. 
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: 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 oktober 

Het is gelukkig niet meer nodig om u aan te melden voor een viering. Ook hoeven we geen 1,5 meter afstand 
meer te houden. Maar houd s.v.p. wel rekening met elkaar. Geef elkaar de ruimte in kerk en devotieruimtes! 

• Weekend 9/10 oktober: opening Gerardusoctaaf, met op zaterdag, na de Kringviering van 19.00 uur 
een lichtjesprocessie naar het beeld van Gerardus in de tuin van het klooster. 

• Weekend 9/10 oktober: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor  
Chiou Ho-shun uit Taiwan die al 32 jaar (meer dan de helft van zijn leven) in de dodencel zit, na een ver-
oordeling op grond van ondeugdelijk bewijs. Er zijn blaadjes beschikbaar met zijn adresgegevens, zodat 
u hem een kaartje ter bemoediging kunt sturen. Op de solidariteitsplank in Scala liggen altijd brieven 
over mensenrechtenschendingen elders op de wereld, die u kunt ondertekenen en versturen. 

• Gerardusoctaaf: van maandag 11 tot en met vrijdag 15 oktober is iedere dag om 11.00 uur een viering 
in de kerk, ofwel een eucharistie- ofwel een woord-en-communieviering. 

• Zaterdag 16 oktober, feestdag St.-Gerardus Majella. Er is een eucharistieviering om 11.00 uur, waar 
vicaris Maessen voorgaat, als vervanger van de zieke bisschop. Om 12.15 uur is er een woord-en-
communieviering, o.a. voor de pelgrims uit Heerlen. Maar ook anderen zijn welkom. Om 15.00 uur is er 
een gebedsviering met een korte processie naar het Gerardusbeeld in de tuin. 

• Zondag 17 oktober, slot Gerardusoctaaf: extra eucharistieviering om 12.15 uur, met volwassendoop. En 
om 15.00 uur is er een gebedsviering met bidtocht door de tuin en zegen met het Allerheiligste.  

• Weekend 23/24 oktober: Wereldmissiezondag, met na alle vieringen een deurcollecte voor Missio. 

• Weekend 30/31 oktober: viering van Allerheiligen. 

• Zondag 31 oktober, 15.00 uur: Allerzielengebedsdienst, waarin we stilstaan bij onze overledenen, met 
name bij hen die afgelopen jaar vanuit de kerk van Wittem zijn begraven of gecremeerd, of van wie af-
gelopen jaar de as is uitgestrooid op het strooiveld in de tuin van het klooster. 

 

- Elke dinsdag om 12.00 uur: Twaalvuurtje, een korte bezinning met muziek, een verhaal en stilte. 
- Elke donderdag om 12.00 uur: Rozenkransgebed voor vrede in de wereld en ons eigen leven. Welkom! 

 

Dierenzegening op 3 oktober  

Op de dag vóór dierendag kunt u uw huisdier laten zegenen op het kerkplein voor het klooster. Dierendag 
wordt gevierd op de sterfdag van de Heilige Franciscus van Assisi. St.-Franciscus had een diep respect voor 
alle schepselen, waarin hij de liefde zag van onze Schepper. De dierenzegening is een mooie gelegenheid 
om uw huisdier te bedanken voor zijn/haar trouw en gezelschap en te vragen om een goede gezondheid.  
 Tijd: zondag 3 oktober 2021 van 14:00 uur tot 15:00 uur. 
 

Maand van de Pelgrim 

Oktober is door Klooster Wittem, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim en de Stichting Pelgrims-
wegen en Voetpaden uitgeroepen tot de Maand van de Pelgrim. Er zijn deze maand verschillende pelgrims-
activiteiten, waaronder uiteraard wandelingen, maar ook een ‘zitpelgrimage’ op 12 oktober en een grote 
‘dag van de pelgrim’ op 30 oktober.  
 Kijk voor meer informatie op www.maandvandepelgrim.nl 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.maandvandepelgrim.nl/


H. Gerardus Majella - Gerardusoctaaf 

16 oktober is de feestdag van de heilige van Wittem, St.-Gerardus Majella. Gerardus werd in 1726 geboren 
in een arm gezin in het bergland van Zuid-Italië. Hij sloot zich aan bij de congregatie van de redemptoristen, 
waar hij al snel opviel door zijn toewijding aan God en de mensen. Maar hij was ziekelijk en stierf al op 29 
jarige leeftijd. In 1904 werd hij heilig verklaard en sindsdien hebben zijn medebroeders redemptoristen 
hem overal in de wereld bekend gemaakt als voorbeeld van geloof en naastenliefde. In Wittem bestaat al 
jarenlang het ‘Gerardusoctaaf’: een achtdaagse van aandacht voor Gerardus in de week van 16 oktober. 
  De weekendvieringen van het Gerardusoctaaf zijn vaak drukbezocht. Wilt u de drukte liever mijden? Kom 
dan naar een doordeweekse octaafviering, van maandag t/m vrijdag, 11.00 uur. 
 

Gerarduslezing door bisschop De Korte 

Al een aantal jaren is er in oktober een ‘Gerarduslezing’ d.w.z. een lezing door een bekende Gerardus. Dit 
jaar is dat Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. De bisschop zal spreken over het katholieke soci-
aal denken. Hoe kan dit denken helpen om de samenleving van vandaag te maken tot een vreedzame en 
evenwichtige samenleving, waar mensen goed en gelukkig kunnen leven?  
 De lezing is op vrijdag 8 oktober; aanvang 19.30 uur; plaats: Scala; Entree: € 10,- 
 

Mannenkoor Cantare 

Half oktober komt musicus André van Vliet weer met een van zijn koren naar Wittem, dit keer met het 
mannenensemble ‘Cantare’, een koor van 14 enthousiaste zangers. Zij zouden eigenlijk al in juli komen, 
maar het concert moest toen worden afgeblazen vanwege de wateroverlast. Cantare biedt een gevarieerd 
programma van religieuze koorwerken. De zang wordt afgewisseld met orgelspel door dirigent André. 
 Tijd en plaats: woensdag 13 oktober 2021, 20:00-21:30 u., Kloosterkerk. Entree: vrije gave; aanmelden 
niet nodig. 
 

Wereldmissiezondag 

Wereldmissiezondag is een wereldwijde zondag van solidariteit binnen de Katholieke Kerk, solidariteit 
vooral met geloofsgemeenschappen in de landen van het Zuiden. Dit jaar wordt daarbij gefocust op het 
kleine land Guinee, in West-Afrika. Guinee is grotendeels islamitisch, maar de kleine christelijke gemeen-
schap speelt een belangrijke rol in de samenleving, mede door het sociale werk van religieuzen. Missio 
Nederland steunt in Guinee onder andere het werk van de Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moe-
der, die met een weeshuis en een basisschool toekomst proberen te bieden aan een grote groep kinderen. 
  in het weekend van 23/24 oktober is er na elke viering een deurcollecte voor Missio. U kunt Missio recht-
streeks steunen op bankrekening NL65 INGB 000 000 1566. 
 De deurcollecte voor MIVA, op 28/29 augustus, heeft € 306,15 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers. 
 

Klimaatpelgrimage 

In november is er een VN-klimaattop in Glasgow, Schotland. Een groep mensen maakt daarom een pelgri-
mage naar Glasgow, om hun zorgen over ons klimaat te uiten. De groep is  begonnen in augustus in Polen 
en loopt van 30 september t/m 11 oktober door Nederland, van Enschede naar IJmuiden. Vanuit onze regio 
loopt Mw. Christine Moraal, actief in de protestante kerk van Gulpen-Vaals, mee op dit Nederlandse traject. 
In Scala ligt de hele maand een map waarin u kunt lezen over de klimaatpelgrim-ervaringen van Christine.  
 Er ligt ook een brief voor de klimaattop, die u kunt ondertekenen als u zich zorgen maakt om ons klimaat. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Van 6 tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Bij aanschaf van een kinderboek krijgt u het kinderboe-
kenweekgeschenk cadeau; 

 Oktober is de ‘maand van de geschiedenis’. U vindt een thematafel in de winkel. 
 Een aanrader: het gebeds- en bezinningsboekje ‘Van drie engelen tot Driekoningen, bidden om betere 

tijden’. Ook de rector van het klooster, pater Henk Erinkveld, heeft hieraan een bijdrage geleverd.  
 Wereldwinkel Wittem geeft in oktober 10% korting op alle uilen. De uilen zijn afkomstig uit diverse 

landen. Een leuk cadeau voor verzamelaars of voor wijze mensen. 
 Kijk op www.kloosterboekwinkelwittem.nl voor de nieuwste boeken! 
 De openingstijden van kloosterboekwinkel en wereldwinkel: dagelijks 9.00 - 17.00 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. 


