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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 februari
 Weekend 2/3 februari: feest van Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). In alle vieringen
is er een kaarsenwijding.
 Weekend 9/10 februari: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Pavitri Manjhi uit
India, die regelmatig bedreigd wordt omdat ze protesteert tegen intimidaties van arme families door
grote bedrijven. Na de vieringen van zaterdagavond en van zondag 11.00 uur is er bovendien gelegenheid brieven te verzenden tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
 Zondag 17 februari: in de viering van 9.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem
meerstemmig. Na afloop van deze viering (en voorafgaande aan de viering van 11.00 uur) is er
gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken in de refter van het klooster.
 Vrijdag 1 maart, 15.00 uur: regionale oecumenische gebedsviering in het kader van Wereldgebedsdag, met teksten aangereikt vanuit Slovenië. De viering wordt o.a. voorbereid door ZijAktief Heuvelland.
De verkoop en de herinrichting van een nieuw Klooster Wittem
Op 30 januari konden we een persbericht laten uitgaan met het nieuws dat de redemptoristen in zee gaan
met de Lenferink Groep uit Zwolle als potentiële nieuwe eigenaar van het klooster. Zij werken samen met
de Blueprint Group uit Nieuwegein, die de exploitatie zal verzorgen van het hoofdgebouw. Beide ontwikkelen op verschillende plaatsen in ons land nieuwe woon- en zorgconcepten.
 Van dit persbericht liggen exemplaren achter in kerk en kapel.
Het pastorale werk van Klooster Wittem zal door deze verandering geconcentreerd worden in de Gerarduskapel, de kloosterkerk en de ruimtes daaromheen. Deze worden heringericht, zodat ze geschikt worden
voor andere pastorale functies naast de liturgie en persoonlijke devotie.
De grootste verandering betreft de kloosterreceptie en de boekwinkel die straks niet meer in het hoofdgebouw zullen zijn. Zij komen in de Gerarduskapel. Het aantal mensen dat naar een weekendviering komt,
daalt immers nog steeds en tegenwoordig zouden de kerkgangers van 11.00 uur op de meeste zondagen ook
in de kerk passen. Door daar de banken te vervangen door stoelen en door enkele andere maatregelen kan de
capaciteit nog iets worden vergroot en kan ook iets van de sfeer van de Gerarduskapel worden overgebracht.
Zo komt de grote kapel vrij als ruimte voor receptie en boekwinkel. Dan blijft zelfs nog de helft (het dwarsdeel) over als gehoorzaal/ontmoetingsruimte, met een koffiecorner.
Wezenlijk voor Wittem als ‘pleisterplaats voor de ziel’ zijn de onlangs gerenoveerde Gerardusdevotieruimte
en de Ronde Mariakapel. Die blijven bestaan om een kaarsje aan te maken of voor persoonlijke bezinning.
Zo ook de doop- en gebedsruimte die we nu nog ‘Smartenkapel’ noemen. De monumentale sacristie wordt
een museale ruimte en bij de ingang komen een spreekkamer en nieuwe toiletten. In de ruimtes boven en
rondom de kerk komen werkruimtes voor de medewerkers en enkele vergaderlokalen.
Half januari heeft overigens al een kleine verbouwing plaatsgehad die al vele jaren op het verlanglijstje van
Klooster Wittem stond: de doorgang van de kerk naar de Mariakapel is gelijkvloers gemaakt, waardoor rolstoelers voortaan via de Gerarduskapel in de kerk kunnen komen.
 Om alles toe te lichten – mede aan de hand van een ontwerptekening – is er in het weekend van 9/10
februari na elke viering een informatiebijeenkomst van ca. een half uur. Welkom!

Uurtje Zingen
Op maandag 25 februari kunt u tijdens een ‘uurtje zingen’ onbekende of minder bekende liederen uit onze weekend-liturgieboekjes mee-oefenen, dit keer vooral uit de
boekjes voor de Veertigdagentijd en de Paastijd. Naast voorgangers, lectoren en koorleden zijn ook alle andere kerkgangers van harte welkom!
 Het Uurtje Zingen is van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in de Gerarduskapel.
Wereldgebedsdag 2019 - een ketting van gebed door de hele wereld
Ieder jaar is de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag: gedurende 24 uur zijn er overal op de wereld
gebedsdiensten waar dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftlezingen klinken. Dit jaar is de
liturgie voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Zij kozen ook het thema: ‘Welkom, God nodigt je uit!’
 In Wittem is de wereldgebedsdag-viering op vrijdag 1 maart om 15.00 uur in de Gerarduskapel. Daarna is
er koffie/thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Van harte welkom.
Dopen in de Paaswake
In de beginjaren van de kerk werden in de nacht voor Pasen de nieuwe gelovigen gedoopt. Want dopen
betekent een nieuw leven beginnen. En juist met Pasen vieren we hoe Jezus een nieuw leven begint, nadat
Hij gestorven is. Water is van dat nieuwe leven het symbool. Wat is er mooier dan een kindje te laten dopen
in die traditionele Paasnacht (d.w.z. in de Paaswake op de vooravond van Pasen)?
 Voelt u ervoor uw kindje met Pasen te laten dopen? Neem contact op met pastor J. de Wit, jeroen.dewit@kloosterwittem.nl of tel 043 450 17 41.
Gerardus Magazine
In 1920 begon het 'Sint Gerardusklokje' als een contactblad voor pelgrims naar Wittem. Bijna een eeuw
later is het blad uitgegroeid tot ‘Gerardus, Magazine voor bezieling en levensoriëntatie'. Van het eerste
nummer van 2019 liggen in Wittem gratis exemplaren klaar. Voor een postabonnement op de resterende
zeven nummers van dit jaar betaalt u € 10,-. De normale jaarabonnementsprijs is € 14,50.
 U kunt het Gerardus Magazine ook gratis downloaden op uw computer, iPhone of smartphone. Ga naar
www.gerardusmagazine.nl of op uw iPhone of smartphone naar de Apple of Android Appstore.
We gaan weer naar het Land van Gerardus!
Net als in 2017 organiseert Klooster Wittem samen met het ‘Huis voor de Pelgrim’ van 13 tot en met 18 oktober 2019 weer een vakantie- en bedevaartreis naar Zuid-Italië, het land van Sint-Gerardus Majella. Gerardus’
feestdag, 16 oktober, viert u mee in Materdomini, waar hij gestorven en begraven is. De rector van Klooster
Wittem, pater Henk Erinkveld, gaat mee als reisleider. In de reissom van € 890 is o.a. inbegrepen de retourvlucht Amsterdam-Napels, busvervoer ter plaatse, halfpension, enkele lunches en alle excursies en entrees.
 Brochures met gedetailleerde informatie liggen klaar bij de kloosterreceptie. Informatie is ook verkrijgbaar bij het opgave-adres: Huis voor de Pelgrim, tel 043-3215715.
Kloosterboekwinkel Wittem
 De hele maand februari zijn er nog twee tafels met koopjes en aanbiedingen.
 Zondag 3 februari is er een poëziemiddag in de winkel. Van 13.00 tot 15.00 uur zullen deelnemers aan
de gedichtencursus van Jos Rosenboom hun eigen werk voordragen. Tijdens de hele poëzieweek (31 januari - 6 februari) krijgt u bij besteding van € 12,50 aan poëzieboeken gratis een poëziegeschenk.
 Nog tot en met 10 februari is de ‘maand van de spiritualiteit’, met dit jaar als thema: ‘met aandacht’. Bij
dit thema is een speciaal essay uitgebracht: ‘Eerste liefde’ van Stine Jensen. Het is te koop voor € 3,75.
 In februari komt het nieuwe boekenvenster uit, met nieuwe boeken die dit voorjaar gaan verschijnen.
 Noteer alvast: van 23 tot en met 31 maart is het Nationale Boekenweek. Ter gelegenheid hiervan is er
op donderdag 28 maart een lezing over verlies en rouwverwerking door Riet Fiddelaers. Tijd: 20:00 –
22.00 uur. Kaarten à € 10,- zijn al te reserveren bij de receptie van het klooster.
 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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