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Oktober 2022

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, 18.00 u.
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: dagelijks van 9.00 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.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in oktober
• Weekend 8/9 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. Op zondag zingt het mannenkoor ‘De Moselsänger’ in de viering van 11.00 uur.
• Weekend 8/9 oktober: Amnesty-weekend. We bidden in alle vieringen voor Mubarak Bala uit Nigeria,
die voor vele jaren gevangen zit omdat hij een bericht over geloof op Facebook zette. Er zijn blaadjes
beschikbaar met zijn adresgegevens, zodat u hem een kaartje ter bemoediging kunt sturen. Op de solidariteitsplank in Scala liggen brieven over mensenrechtenschendingen elders op de wereld, die u kunt
ondertekenen en versturen.
• Dinsdag 11 oktober: Gerardusviering om 11.00 uur met en voor de KBO van Castenray en iedereen die
zich wil aansluiten.
• Zondag 16 oktober, feestdag St.-Gerardus Majella. Om 11 uur zingt het Gemengd Zangkoor PartijWittem. Om 12.15 uur is er een extra eucharistieviering en ’s middags om 15.00 uur is er een Gerardusviering met processie door de tuin.
• Weekend 22/23 oktober: Wereldmissiezondag, met na alle vieringen een deurcollecte voor Missio.
• Zondag 30 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 afgelopen jaar de as is uitgestrooid op het strooiveld in de tuin van het klooster.
• Zondag 30 oktober, 17.00 uur: maandelijkse Taizé-viering.
Elke donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld.
Hartelijk welkom. En elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand op 5 en 19 oktober - is om
19.00 uur meditatie. Graag aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie.
Dierenzegening op 2 oktober
Twee dagen vóór dierendag kunt u uw huisdier laten zegenen op het kerkplein voor Klooster Wittem. Dierendag wordt gevierd op de sterfdag van de Heilige Franciscus van Assisi. Want St.-Franciscus
had een diep respect voor alle schepselen, dus ook voor dieren. In hen zag hij de liefde van
God 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 2 oktober 2022 van 14:00 tot 15:00 uur.
H. Gerardus Majella - Gerardusoctaaf
16 oktober is de feestdag van de heilige van Wittem, St.-Gerardus. Gerardus Majella werd in 1726 geboren
in een arm gezin in het bergland van Zuid-Italië. Hij sloot zich aan bij de redemptoristen, waar hij al snel
opviel door zijn toewijding aan God en de mensen. Hij stierf jong, 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, dit jaar van zaterdag 8 tot zondag 16 oktober.
 Speciale vieringen in het Gerardusoctaaf zijn hierboven vermeld.
 Op zondag 16 oktober is er een Gerarduswandeling (14 km) vanaf de kerk van Welten (Heerlen) naar
Wittem. Vertrek 8.15 uur. Aankomst rond 12.00 uur, dus op tijd voor de viering van 12.15 uur.

Miniconcert zanggroep De Moselsänger op 9 oktober
Mannenkoor de Moselsänger bestaat uit 12 enthousiaste zangers, onder leiding van dirigent Leo van
Weersch. Het koor heeft zijn thuisbasis in Schin op Geul, maar de leden komen uit de hele regio. De Moselsänger zingen op 9 oktober, opening van het Gerardusoctaaf, in de viering van 11.00 uur. Aansluitend,
van ca. 12.15 tot 12.45 uur, zingt het koor in Scala nog enkele niet-kerkelijke liederen. Hartelijk welkom, in
én na de viering!
Allerzielen – 2 november
Ook dit jaar is er in de dagen voorafgaand aan Allerzielen een beeldpresentatie in de kerk, waarop namen te
zien zijn van geliefde overledenen. Hiervoor kunt u van 1 tot 26 oktober namen doorgeven bij de receptie
van het klooster. Op woensdag 2 november is de Nacht der Zielen, een bijeenkomst van muziek en stilte
waar namen van overledenen hardop worden uitgesproken. Deze vindt dit jaar plaats in Scala.
 De Nacht der Zielen duurt van 20.00 tot ca. 21.00 uur. Kaarten à € 4,-, te bestellen via tel 043 4501741, of
www.kloosterwittem.nl/Agenda. Namen doorgeven voor het beeldscherm kan alleen telefonisch.
Voorbereiding Willibrordzondag
Op 5/6 november, Willibrordzondag, is er ‘kanselruil’ met de Protestantse Gemeente van Vaals-Gulpen: ds.
Harrie de Reus preekt op zaterdagavond in de kringviering in Wittem, pastor Marianne Debets op zondagmorgen in de protestantse kerk in Gulpen. De beide vieringen worden voorbereid door een groepje belangstellenden, op dinsdagmiddag 11 oktober. U bent hartelijk welkom om hieraan mee te doen!
 De voorbereiding op 11 oktober is van 11.30 tot 13.00 uur in Klooster Wittem. Informatie en opgave bij
Ageeth Potma, via tel. 043 4501741 of ageeth.potma@kloosterwittem.nl
Bedevaart van Oekraïners uit Antwerpen
Op zaterdag 22 oktober organiseert de Oekraïens-Vlaamse redemptorist pater Ruslan Pikh een bedevaart
voor zijn Antwerpse parochie naar Wittem. De parochie bestaat grotendeels uit Oekraïners die al een aantal
jaren in België wonen, dus niet (of heel beperkt) uit mensen die dit jaar gevlucht zijn. De groep heeft om
11.30 uur een eucharistieviering in de kerk (in het Oekraïens, en volgens de Oekraïens-Katholieke ritus).
Daarna is er een broodmaaltijd (met zelf meegebracht brood), een rondleiding en een afsluitende gebedsviering. Rond 17.00 uur hervat de groep de terugreis.
 Kent u Oekraïners hier in de regio? Maak ze attent op deze bedevaart. Ze zijn hartelijk welkom om zich
aan te sluiten. Op onze website komt een aankondiging in het Oekraïens, die u kunt downloaden.
Wereldmissiezondag - Missio
Wereldmissiezondag is een wereldwijde zondag van solidariteit in de Katholieke Kerk. Dit jaar richten we
de aandacht op het pastorale en sociale werk in Kibera, een grote sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Het is een
wijk vol krotten zonder elektriciteit of schoon water. Een wijk vol criminaliteit ook. Verschillende pater- en
zustercongregaties werken in Kibera: ze steunen arme gezinnen of organiseren activiteiten voor straatkinderen en -jongeren. Zo bieden ze mensen in moeizame leefomstandigheden toch hoop en toekomst. Missio
Nederland steunt hen daarbij.
 Op de solidariteitstafel in Scala vindt u folders van Missio en ook een boekenlegger met een missiegebed,
om mee te nemen. In het weekend van 22/23 oktober is er na elke viering een deurcollecte voor Missio.
Kloosterboekwinkel Wittem
 Oktober is de maand van de geschiedenis. In de boekwinkel is een thematafel met geschiedenisboeken;
 Van 5 tot 16 oktober is het Kinderboekenweek. Bij besteding van € 15,- aan kinderboeken krijgt u het
kinderboekenweekgeschenk cadeau (zolang de voorraad strekt);
 Er zijn al volop kerstkaarten en kalenders verkrijgbaar, ook de Wittemse Gerarduskalender;
 In de loop van oktober verschijnt het nieuwe boekenvenster met boeken die dit najaar verschijnen;
 Wereldwinkel Wittem geeft deze maand 10% korting op de dierfiguurtjes van glas.
 Op zaterdagmiddag 29 oktober vindt in klooster Wittem een lezing en boekpresentatie plaats van het
boek ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’, door Judith Koelemeijer. Aanvang: 14.00 uur. Kaartjes
zijn te reserveren voor € 10,- via info@kloosterwittem.nl of 043-4501741;
 Boekwinkel en wereldwinkel zijn zeven dagen per week open van 9.00 tot 17.00 uur.
Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de ‘Stichting Vrienden van Klooster Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681

