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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, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur. 
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het mor-
gengebed 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; vie-
ring in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

 

Bijzondere vieringen in mei 

• Donderdag 4 mei, 19.00 uur: oecumenische viering gemeentelijke dodenherdenking. De viering duurt 
ca. een half uur en aansluitend is er een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Eyserlinde waar 
om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden wordt. 

• Weekend 6/7 mei: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Chiou Ho-shun uit Taiwan 
die, na een oneerlijk proces, al meer dan 30 jaar op de doodstraf wacht. U kunt hem een kaartje ter be-
moediging sturen. Hiervoor zijn adresgegevens beschikbaar. Na de viering van zondag 11.00 uur kunt u 
bij de Amnesty-stand bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen elders op de we-
reld. Daarbij wordt 1 euro gevraagd voor de porto. 

• Donderdag 18 mei: Hemelvaartsdag. Er is een viering om 9.00 uur en 11.00 uur. 

• Weekend 27/28/29 mei: Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest. Op zondag zijn de 
vieringen zoals gebruikelijk om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. In de viering van 11.00 uur zingt het Gemengd 
Zangkoor Partij-Wittem. Op pinkstermaandag zijn er vieringen om 9.00 en 11.00 uur. Met Pinksteren 
wordt aandacht besteed aan de Week van de Nederlandse Missionaris. Daarvoor is op zaterdag en 
zondag na elke viering een deurcollecte. 

• Zondag 28 mei: maandelijkse Taizé-viering om 17.00 uur. 
 

- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de we-
reld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.  

- Elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand op 3 en 17 mei - is van 19.00 tot 20.00 uur 
meditatie. Graag vooraf aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie. 

 

Hemelvaart – Pinksteren 

De hele maand mei is het eigenlijk nog Pasen. Het paasfeest wordt pas afgesloten na 50 
dagen: Pinksteren. Pinksteren is het feest van de geest. We vieren op deze dag dat de 
Heilige Geest over Jezus’ volgelingen komt en hen inspireert om werk te gaan maken van 
de verkondiging van alles wat Jezus hun geleerd heeft, de Blijde Boodschap. Tien dagen 
vóór Pinksteren is het Hemelvaartsdag. We gedenken dan dat de gestorven en verrezen 
Heer voor het laatst verschijnt aan zijn leerlingen. Hij belooft hen daarbij de Heilige 
Geest, die hen zal helpen bij hun nieuwe levenstaak. 
 

Pinksteren: Week van de Nederlandse Missionaris (WNM) 

Pinksteren is het feest van de missionarissen: mensen die, geïnspireerd door de opdracht van de Heer de 
wereld in trekken om de Blijde Boodschap te verkondigen, in woord en (vooral) in daad. Zo betaalt de WNM 
voor religieuzen de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij voor een welverdiend 
verlof in Nederland. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. Dat zijn bevlogen 
mensen (leken) die naar het buitenland gaan om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige we-
reld. Tijdens de uitzending ontvangen zij een onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket. 
Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie 
te ontdekken 
 Na de vieringen van het Pinksterweekend (zaterdag en zondag) is er een deurcollecte voor de WNM. 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/Meditatie


Drie inspirerende activiteiten 

• Als afsluiting van een serie avonden over het leven en de betekenis van Hildegard von Bingen is er op 
woensdag 3 mei om 19.30 uur een documentairefilm over haar leven. De film die wordt vertoond in 
Scala duurt een uur en een kwartier. De toegang is vrij, maar een vrije gave wordt op prijs gesteld.  

• Klooster Wittem organiseert als lid van het netwerk groene kerken regelmatig activiteiten over duur-
zaamheid. In dat kader wordt op woensdag 24 mei om 19.30 uur de documentaire ‘The letter’ (de 
brief) vertoond. In deze film reageren vijf mensen uit verschillende continenten op een brief die ze van 
paus Franciscus krijgen. Dat levert zes inspirerende verhalen op van mensen (inclusief de paus zelf) die 
op hun eigen manier met duurzaamheid bezig zijn. U bent van harte uitgenodigd om u ook door hen te 
laten inspireren.  

• Aan het einde van Mariamaand mei bieden we de mogelijkheid om samen Marialie-
deren te zingen in de Kloosterkerk.  De liederen worden afgewisseld met af en toe een 
gedicht, gebed of andere tekst over Maria. U bent hartelijk welkom op woensdagmid-
dag 31 mei van 14.00 tot 15.30 uur in Scala, of u nu goed of slecht kunt zingen. 

 Opgave voor bovenstaande activiteiten kan via de receptie van het klooster, per telefoon 
(043 450 1741) of via de website www.kloosterwittem.nl.  
 

Muziek in Scala 

• In het kader van de European Days of the Camino verzorgt Duo Ultreya in de ontmoetingsruimte Scala 
een concert met pelgrimsliederen rondom de Camino naar Santiago de Compostela. Al luisterend is het 
alsof u pelgrimeert over de Camino. Tussen de liederen klinken enkele korte pelgrimsverhalen of tek-
sten. Dit concert is een samenwerking tussen de Stichting Kunstdagen Wittem en Klooster Wittem. Da-
tum/ tijd: zaterdag 13 mei, 14.00 tot 15.30 uur. De toegang is vrij; u kunt ook gewoon binnenlopen in 
Scala. 

• Op de vrijdagavond na Hemelvaart, 19 mei om 19.30 uur, geeft klarinetensemble Klezz een concert in 
Scala. Klezz is een ensemble van vijftien ervaren klarinettisten uit Zeeland met een gevarieerd repertoi-
re: klassiek, jazz, pop en uiteraard ook klezmer (d.w.z. de traditionele Jiddische muziek). Ook hiervoor 
hoeft u zich niet op te geven en de toegang is vrij. 
 

Korte mededelingen 

• Op woensdag 10 mei is er weer een liedavond: een flink uur samen onbekende liederen oefenen uit 
onze weekend-liturgieboekjes. De liedavond is van 19.00 tot 20.30 uur in Scala. Iedereen die graag zingt, 
is hartelijk welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig. 

• Opbrengst van de Vastenactie, dit jaar met name bestemd voor ontheemden in Zuid-Sudan, bedroeg    
€ 1890,05 (deurcollecte en opbrengst giftenzuil samen). Hartelijk dank aan allen die bijgedragen heb-
ben. 

• Vanaf mei is er weer elke dinsdag om 12.00 uur een kort moment van bezinning in de Kloosterkerk: het 
12vuurtje. We komen samen voor een moment van verstilling midden op de dag met muziek, een tekst, 
een gedachte en korte stilte. Hartelijk welkom. 

 

Kloosterboekwinkel Wittem 
 Mei is de maand van de Eerste Communies. In de winkel staat een thematafel met kinderbijbels en kin-

derboeken. Uiteraard zijn er ook speciale Communie-felicitatiekaarten! 
 Zaterdag 27 mei zal kerkhistoricus Peter Nissen de pinksterlezing verzorgen. Het thema is: 10 jaar paus 

Franciscus, revolutie van de tederheid. De lezing is om 14.00 uur en u kunt kaartjes, à € 10,- reserveren 
via info@kloosterwittem.nl, 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/pinksterlezing.  

 In mei geeft Wereldwinkel Wittem 10% korting op alle sieraden: oorbellen, ringen, halskettingen, enz. 
De sieraden van de wereldwinkel zijn meestal van zilver. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen, on-
der andere Mexico, Nepal en India. Misschien een aardig cadeau voor Moederdag! 

 Ook gedurende de Pinksterdagen is de winkel elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. 
 Via de webshop kunt u 24 uur boeken bestellen of reserveren. Wekelijks wordt de website 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl ververst met de nieuwste boeken. 
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de ‘Stichting Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/pinksterlezing
http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl/
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

