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De Kerkbrief staat ook op de website www.kloosterwittem.nl
onder de knop VIERINGEN EN PASTORAAT

Vieringen in het weekeinde:
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur (kapel);
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00 uur (kerk),
11.00 uur (kapel) en 18.00 uur (kerk).
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: ma t/m za: 9.00 tot 17.00 uur, zo:
8.30 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.
- Misintenties kunt u opgeven bij de receptie of per telefoon.
Vergoedingen: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in juni
 Weekend 9/10 juni: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor de Iraans-Zweedse arts
Ahmadreza Djalali, die in Iran op grond van valse beschuldigingen gevangen is genomen en is veroordeeld tot de doodstraf. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien terecht
bij het Amnesty-standje, om een brief te versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
 Zondag 10 juni: in de viering van 11.00 uur zingt het Posterholts Gemengd Zangkoor, o.a. een mis van
de eigentijdse componist Karl Jenkins.
 Zondag 24 juni: Engelstalige novena (noveengebedsdienst) en aansluitend eucharistieviering rond Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, mede-georganiseerd door de gemeenschap van Filippijnse
Nederlanders. Aanvang: 14.00 uur.
 Woensdag 27 juni: feest van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, met een eucharistieviering
om 11.00 uur.
 Zaterdag 23 t/m zondag 1 juli: Octaaf van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. De weekendvieringen en doordeweekse vespers van 18.00 uur staan in het teken van Onze-Lieve-Vrouw.
 Zondag 1 juli: Gerardusbedevaart vanuit West-Brabant. ’s Middags om 15.00 uur is er een gebedsdienst
ter ere van St.-Gerardus, met (bij goed weer) een processie door de tuin. U bent hartelijk welkom!
Mededelingen
 Op 17 juni, de derde zondag van de maand, bent u tussen 10.00 en 11.00 uur welkom voor een kopje
koffie of thee in de refter van het klooster.
 De opbrengst van de deurcollecte met Pinksteren voor de Week Nederlandse Missionarissen was
€ 574,58. Hartelijk dank aan alle gevers!
 Iedere woensdag kunt u van 11.00 tot 13.00 uur deelnemen aan een rondleiding door kerk, tuin en
klooster. Kosten, inclusief een kop koffie/thee met vlaai: € 10,-. Graag opgave vooraf, uiterlijk 9.30 uur
op de betreffende woensdag.
Zondagen door het Jaar
Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten en dan gaan we in onze vieringen over naar ‘de zondagen
door het jaar’. Na Pinksteren volgen weliswaar nog twee speciale zondagen, zondag van de Drie-eenheid en
Sacramentszondag (dit jaar op 27 mei en 3 juni), maar daarna worden het ‘gewone zondagen’ totdat eind
november de Advent begint. Op die zondagen door het jaar horen we de evangelieverhalen over Jezus’ optreden als rondtrekkend prediker: hoe Hij mensen bemoedigt en inspireert en hoe Hij zieken geneest. Dit
jaar vooral verhalen uit het Evangelie volgens Marcus. De lezingen uit het Oude Testament (de eerste lezing) zijn steeds zo gekozen dat ze bij het evangelie passen. Het lezingenrooster dat in de RK kerk wordt
gebruikt, geldt voor de hele wereld. Dus waar op de wereld u ook naar de kerk zou gaan, overal hoort u in
een bepaald weekend dezelfde lezingen (behalve als er ter plaatse iets bijzonders is).
 Bij de zondagen door het jaar hoort in Wittem ook een liturgieboekje door het jaar. Daarvan hebben we
er sinds enige tijd twee (een blauw en een geel boekje) om een beetje te kunnen afwisselen, vooral wat betreft de liederen. We beginnen in juni met de blauwe boekjes.

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Op woensdag 27 juni is het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. De
Maria-icoon is in 1866 door paus Pius IX aan de redemptoristen toevertrouwd, met de
opdracht om Maria onder deze eretitel wereldwijd bekend te maken. Van zaterdag 23
juni t/m zondag 1 juli, het octaaf van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand zal er
in de vieringen aandacht worden besteed aan dit feest. Op de feestdag zelf is er een eucharistieviering om 11.00 uur U kunt, net als voorgaande jaren, weer een noveenkaars
bestellen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en tegelijk als ondersteuning voor Klooster Wittem. Maak hiervoor € 5,- of meer over op giro NL96 INGB 0001042 400 t.n.v. Klooster
Wittem. U kunt de kaars ook bestellen bij de receptie van het klooster.
 Op en rond 27 juni worden alle bestelde kaarsen ontstoken, waarna ze 9 dagen branden in kerk of kapel.
Tentoonstelling Heiligdomsvaart van Maastricht
In de kloosterbibliotheek is deze maand een tentoonstelling te zien over de Heiligdomsvaart van Maastricht, die eens in de zeven jaar – ook dit jaar weer - plaatsvindt. Centraal daarin staan de relieken van St.Servaas, die bewaard worden in de zogenaamde ‘Noodkist’. De tentoonstelling geeft o.a. informatie over
hoe de Heiligdomsvaart beleefd werd door middeleeuwse pelgrims.
 Open: alle zaterdagen en zondagen in juni, t/m 1 juli, steeds van 13.30 tot 16.30 uur. Toegang: vrije gave.
Magazine Gerardus
Bijna 100 jaar geleden begonnen de redemptoristen met het Sint-Gerardusklokje, indertijd vooral een tijdschrift voor bedevaartgangers. Dat ‘Klokje’ bestaat nog steeds, maar tegenwoordig heet het kortweg Gerardus en is het bestemd voor allen die op zoek zijn naar bezieling en levensoriëntatie. Boeiende, vlotgeschreven artikelen en kleurige foto’s, o.a. over een bijbelverhaal of over een inspirerende man of vrouw.
Verder een boekbespreking, een column van verpleeghuispastor Marinus vd Berg en nog veel meer.
 Een abonnement op Gerardus kost € 14,50 per jaar (8 nummers). U kunt het blad ook lezen op internet:
www.kloosterwittem.nl/GerardusMag. En er liggen altijd proefexemplaren achter in de Kapel. Weet u een
plek om proefexemplaren neer te leggen? Vraag een stapeltje oude nummers bij de kloosterreceptie.
Beleef Klooster Wittem
Op dinsdagmiddag 5 juni kunt u zich, onder leiding van een bewoner of medewerker van het klooster, laten
leiden langs plekken van het klooster die iets weergeven van de bezieling en inspiratie van de vroegere en
huidige bewoners. In verhalen, gedichten en muziek, verbonden met deze plekken, komt het klooster tot
leven. De middag wordt afgesloten met een gesprek bij een drankje in de refter van het klooster.
 Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur en deelname kost € 10,-. Graag vooraf opgeven bij de
receptie van het klooster, tel 043 450 1741.
Vrijwilligersvacature van de maand: een vijverliefhebber (m/v)
In de kloostertuin ligt een vijver die goed is aangelegd, maar onderhoud nodig heeft. Daarom zijn wij op
zoek naar een vrijwilliger die enige ervaring met vijveronderhoud heeft en het onderhoud van onze kloostertuinvijver wil verzorgen. Afhankelijk van het seizoen kost dit één dagdeel per week of twee weken (naar
eigen inzicht te plannen).
 Hebt u interesse of wilt u meer weten? Meldt u bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741 of mail
naar frans.meijers@kloosterwittem.nl.
Kloosterboekwinkel Wittem
 De Pinksterlezing van Erik Borgman over ‘zielen winnen’ staat op de website van de boekwinkel:
www.kloosterboekwinkelwittem.nl.
 Deze maand verschijnt een nieuw Boekenvenster, met uitgaven die deze zomer verschijnen. Er ligt een
exemplaar voor U klaar in de winkel!
 De Gerarduskalender 2019 is weer verkrijgbaar. Hij kost € 7,25.
 Boekwinkel en Wereldwinkel zijn 7 dagen per week open. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 16.30 uur; maandag 12.00 - 16.30 uur. Maar op Pinkstermaandag open vanaf 10.00 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.

