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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 augustus
 Woensdag 1 augustus: feestdag van de heilige Alfonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen. Er is
een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur en aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje thee
of koffie met de bewoners van het klooster.
 Weekend 11/12 augustus: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor de kritische journalist Mehman Huseynov uit Azerbeidzjan die op grond van valse beschuldigingen gevangen zit. 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.
 Weekend 18/19 augustus: eerste Noveenzondag op weg naar het feest van de heilige van Wittem, SintGerardus Majella op 16 oktober. Vanaf dit weekend zijn de nieuwe Gerardus-gebedsprentjes met noveengebed beschikbaar.
 Woensdag 15 augustus: feest van Maria Tenhemelopneming, met een eucharistieviering om 11.00 uur.
 Weekend 25/26 augustus: MIVA-weekend. Na alle vieringen is er een deurcollecte voor de MIVA, de
organisatie die missiewerkers in het Zuiden helpt aan noodzakelijke vervoermiddelen.
 Zondag 2 september: in de viering van 11.00 uur zingt het Alfonsuskoor van de voormalige redemptoristenkerk in Roosendaal. Het koor zingt vooral a capella.
Zomers Zondag Vieren
In de zomermaanden is elke zondagmiddag iets speciaals te doen in en rond Klooster Wittem. U kunt deelnemen aan deze activiteiten zonder aanmelding vooraf:
 5 augustus: gelegenheid om onder begeleiding mee te doen aan een meditatie van ca.
een half uur, om 14.00 uur en om 15.00 uur in de Smartenkapel. In de tussenliggende tijd
kunt u ook voor uzelf mediteren; * wandeling van ca. 7 km ‘Langs Zusters en Heeren’:
via de zusters redemptoristinnen in Partij naar de Heerenhof in Mechelen en terug;
 12 augustus: * korte wandeling rond het klooster om bloemen en planten te verzamelen voor een
kroetwusj (wat volgens de traditie gedaan wordt op Maria Tenhemelopneming, 15 augustus), waarna er
gelegenheid is om een kroetwusj samen te stellen. Aansluitend is er een korte viering met zegening van
alle gemaakte kroetwusjen; * inloopconcert vanaf 14.00 uur: Ben Dassen speelt op dwarsfluit Marialiederen en andere bekende melodieën;
 19 augustus: * inloopconcert van 14.00 tot 16.00 uur in de Gerarudskapel, door Benoît Eggen op piano.
De muziek wordt afgewisseld met bezinnende teksten; * wandeling van ca. 10 km rondom Gulpen, o.a.
over de Gulperberg, een ‘Gulpener rondje’.
 26 augustus: inloopconcert van 14.00 tot 16.00 uur in de Gerarudskapel, door Trio Vivente, met dwarsfluit- en gitaarmuziek, samen met de Limburgse zanger Ruud Verhoeven; * kruisjesontdekkingswandeling van ca. 8 km: op zoek naar weg- en herdenkingskruisen in de heuvels rond Wittem.
 Gedurende de hele zomer staat er voor kinderen in de Gerarduskapel een kijk- en doetafel over de
schepping. In zeven weken worden de zeven dagen van de schepping uitgebeeld.
Voor alle zomer-zondag-wandelingen (inclusief de kroetwusj-wandeling) geldt: vertrek om 13.30 uur bij de
receptie van het klooster. Deelname kost € 2,50 (kinderen gratis).

Mededelingen
 De Amnesty-groep van Wittem kon vorige maand € 100 overmaken voor het werk van Amnesty International. In de Amnesty-weekenden wordt altijd royaal betaald voor de postzegels bij het versturen van
een groetenkaart of brief over mensenrechtenschendingen en daardoor werden de reserves zo groot
dat deze gift mogelijk was. Dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!
 Op 19 augustus, 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.
 Van maandag 20 augustus t/m donderdag 23 augustus vervallen het morgen- en avondgebed om respectievelijk 8.00 uur en 18.00 uur, omdat de meeste leden van de communiteit die dagen op retraite
zijn. Ook het rozenkransgebed op donderdag om 12.00 uur vervalt die week. De eucharistievieringen op
dinsdag en donderdag om 8.00 uur gaan wel door.
Concert Vocalgroup Con Affetto op 16 augustus
Ook dit jaar weer geeft het vrouwenkoor Con Affetto uit de Lopikerwaard onder leiding van André van
Vliet een concert in Wittem. Het koor zingt onder andere klassiek repertoire en traditionele en eigentijdse
spirituals. Het wordt begeleid door André zelf op piano en door onze eigen organist Thomas van der Luit.
 Het concert is op donderdag 16 augustus 2018 om 20:00 uur in de kloosterkerk. Toegang: vrije gave.
Zomerexpositie: Wittem aan Zee
Deze zomer is in de kloosterbibliotheek de tentoonstelling ‘Wittem aan Zee’ te zien, met schilderijen over
zee en water van Miriam Mertens en over het ondergrondse zeeleven in Zeeland van Charlotte Beunders. In
de vitrinekast worden zeefossielen getoond die gevonden zijn in de Limburgse bodem (in samenwerking
met het Natuurhistorisch Museum Maastricht). Bij de tentoonstelling zijn opdrachten voor kinderen.
 Openingstijden: alle zondagen in augustus, van 13.30 tot 16.30 uur. Toegang: vrije gave.
Andere zomeractiviteiten
 Elke woensdag in augustus en september is er om 11.00 uur de mogelijkheid deel te nemen aan een
uitgebreide rondleiding door kerk, kapellen, grafkelder, tuin, kloosterrefter en bibliotheek met daarna
koffie/thee en een stuk Limburgse vlaai.
 Op dinsdagmiddag 7 augustus is er om 14.00 uur de gelegenheid om op verschillende plekken in en om
Klooster Wittem te ervaren wat het klooster vroeger en nu te bieden had/heeft. De rondgang met de
naam ‘Beleef Klooster Wittem’, wordt afgesloten met een glas Gerardusbier of frisdrank met een knabbeltje. Dit programma wordt nog eens herhaald op de eerste dinsdag van september.
 Voor beide activiteiten geldt: prijs: € 10,- . Aanmelden mogelijk tot dezelfde dag, 9.30 uur.
MIVA-weekend
Het laatste weekend van augustus is zoals ieder jaar een deurcollecte voor de MIVA, de organisatie die
ontwikkelingswerkers helpt aan vervoermiddelen: een auto, brommer, boot of fiets. Juist in afgelegen gebieden, waar de voorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg slecht zijn, zijn goede vervoermiddelen onontbeerlijk. Dit jaar vraag MIVA aandacht voor gezondheidswerkers in het Afrikaanse land
Zimbabwe. Zij proberen gehandicapte jongeren en kinderen in de regio rond Silobela (Centraal Zimbabwe)
op te sporen, zodat ze hen kunnen helpen met aangepaste voorzieningen, zoals een rolstoel of krukken. Dit
kan alleen met behulp van een auto (beter gezegd een terreinwagen, gezien de slechte staat van de wegen). De MIVA heeft hun twee auto’s toegezegd.
 In de vieringen van 25 en 26 augustus is er een deurcollecte voor de MIVA na alle vieringen
Kloosterboekwinkel Wittem
 Het thema van de kloosterboekwinkel is deze zomer: vakantietijd - tijd om te lezen. Onze spirituele
boekhandel is de ideale plek om tot rust te komen. Er is een thematafel met vakantieboeken.
 Er is deze zomer een ruim aanbod van afgeprijsde boeken en goedkope herdrukken.
 De winkel heeft een speciale hoek met streekboeken en wandel- en fietsroutes.
 De hele maand augustus krijgt u in Wereldwinkel Wittem 10% korting op alle sjaals.
 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.
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