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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 november
 Donderdag 1 november: eucharistieviering Allerheiligen om 11.00 uur. (De viering van 8.00 uur vervalt
die dag).
 Vrijdag 2 november: eucharistieviering Allerzielen om 8.00 uur.
 Weekend 3/4 november: kanselruil met de protestantse kerk van Vaals-Gulpen in het
kader van Willibrordzondag.
 Woensdag 7 november: feestdag van de H. Willibrord, bisschop, verkondiger
van het christelijk geloof en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur.
 Vrijdag 9 november: stichtingsdag van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, de redemptoristen (in 1732). Er is een eucharistieviering om 8.00 uur.
 Zaterdag 10 november, vooravond van 11-11: in de Kringviering van 19.00 uur zijn de hoogwaardige
dames en heren van Carnavalsvereniging de Ülle aanwezig, om zegen te vragen over het komende carnavalsseizoen;
 Zondag 11 november: in de viering van 11.00 uur zingt het Rumpens Mannenkoor.
 Weekend 10/11 november: Amnesty-weekend. De Amnesty-kaars wordt ontstoken voor Mw. Leila de
Lima uit de Filippijnen, die gevangen zit omdat ze openlijk kritiek heeft op het anti-drugsbeleid van de
president. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen
tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
 Weekend 24/25 november: feest van Christus Koning, laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Mededelingen
 Op zondag 18 november, 3e 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 voor Missio/Wereldmissiezondag in het weekend van 20/21 oktober
bedroeg € 745,46, een mooi bedrag dat mede te danken was aan het hoge kerkbezoek in dit slotweekend van het Gerardusoctaaf. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.
 Steeds meer mensen gebruiken sociale media op de computer of tablet. Ook Klooster Wittem kunt u
volgen op Facebook of Twitter: www.facebook.com/KloosterWittem en
www.twitter.com/kloosterwittem
Einde van het kerkelijk jaar – Christus Koning
Voor de kerk begint het nieuwe jaar niet in januari maar met de Advent, voorbereiding op Kerstmis. Vanaf
dan worden de kerkelijke feesten doorlopen: Advent - Kerstmis - Openbaring des Heren (Driekoningen) Aswoensdag - Veertigdagentijd - Goede Week - Pasen - Pinksteren... en dan volgen de zondagen door het
jaar, tot Allerheiligen/Allerzielen en het feest van Christus Koning. Van geboorte tot einde. In onze streken
sluit dat aan bij de seizoenen: geboorte in het duister van de nacht (Kerstmis), nieuw leven in het voorjaar
(Pasen) en Allerzielen in de herfst, bij het sterven van de natuur. Maar ten slotte het feest van Christus Koning, want wij hopen en geloven dat Christus’ liefde aan het einde alles overwint.

Kanselruil - feestdag Heilige Willibrord
Het weekend vóór 7 november, feestdag van de heilige Willibrord, is een weekend van oecumene. Want
Willibrord bracht het christendom in onze streken in de 7e eeuw, een tijd dat er in Europa nog geen scheiding was tussen katholiek, protestant of orthodox. We vieren het feest van Willibrord met een kanselruil:
op zaterdagavond 3 november preekt dominee Harrie De Reus in de Kringviering om 19.00 uur, op zondagmorgen preekt pastor Jeroen de Wit om 10.00 uur in de protestantse kerk in Vaals.
Nacht der Zielen
Op vrijdagavond 2 november is traditioneel in de Kloosterbibliotheek de 'Nacht der Zielen', een bezinnende
bijeenkomst waarin met muziek, dans, teksten en gedichten onze overledenen herdacht worden.
 De 'nacht' duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur. Kaartjes à € 4,- zijn alleen vooraf te bestellen bij de receptie
van het klooster.
Op reis met Klooster Wittem
Van 16 t/m 25 februari 2019 organiseert klooster Wittem, samen met Het Huis voor de Pelgrim, een reis
naar het land van de zalige redemptorist Petrus (Peerke) Donders, Suriname. Er wordt o.a. een bezoek gebracht aan Batavia, de voormalige melaatsenkolonie waar Peerke jarenlang als pastor werkte.
En in oktober 2019 organiseren Klooster Wittem en Het Huis voor de Pelgrim een reis naar Zuid-Italië, naar
het gebied waar de heilige Gerardus Majella geleefd heeft en begraven ligt. Deze reis geeft u de gelegenheid om de feestdag van Gerardus, 16 oktober, bij zijn graf in Materdomini te vieren.
 Meer informatie over beide reizen vindt u in de speciale folders achter in de Gerarduskapel of bij het Huis
voor de Pelgrim, tel. 043 3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl. Bij het Huis voor de Pelgrim kunt u zich ook
opgeven voor deze reizen.
Magazine Gerardus
Acht maal per jaar geeft Klooster Wittem het blad Gerardus uit, een blad voor allen die op zoek zijn naar
bezieling en levensoriëntatie. Boeiende artikelen o.a. over een bijbelverhaal of over een inspirerende man
of vrouw; verder een boekbespreking, een gedicht en een column van verpleeghuispastor Marinus van den
Berg. Er liggen altijd exemplaren van Gerardus achter in de Kapel, om mee te nemen en u kunt het blad ook
lezen op internet: www.gerardusmagazine.nl
 Leest u liever van papier en wilt u zeker zijn dat u geen nummer mist? Neem dan een abonnement voor
€ 14,50 per jaar (8 nummers). Als u een plek weet om meeneem-exemplaren neer te leggen, vraag dan een
stapeltje bij de receptie van het klooster.
Verzoek: wenskaarten voor de Amnesty-werkgroep Wittem
De Amnesty-werkgroep heeft op de Amnesty-zondag altijd enkele groetenkaarten klaarliggen, die u kunt
ondertekenen en als groet kunt versturen naar het mensenrechtenslachtoffer van de maand. Zo
gaan er iedere maand weer een aantal kaartjes doorheen. Daarom de vraag: heeft u nog aardige
wenskaarten liggen, bijvoorbeeld met bloemen of een landschapje erop, die u waarschijnlijk
toch niet gebruikt? Lever ze in bij de receptie van Klooster Wittem. Ze kunnen dan gebruikt worden voor de Amnesty-groetenactie. Zo krijgen uw ongebruikte kaarten een goede bestemming!
Hartelijk dank.
Kloosterboekwinkel Wittem
 In het weekend van 10 en 11 november organiseert de kloosterboekwinkel voor de laatste keer een
beurs van tweedehands boeken in de Kloosterbibliotheek. Er is een groot aanbod van boeken, in allerlei
genres. Openingstijden op beide dagen: van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.
 De kloosterboekwinkel verkoopt ook dit jaar weer mooie, klassieke kerst- en nieuwjaarskaarten. En
uiteraard kunt u bij de winkel terecht voor de Gerarduskalender 2019.
 Er is verder een ruime sortering van boeken die geschikt zijn als Sinterklaas- of kerstgeschenk.
 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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