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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 uur, 11.00
uur en 18.00 uur. Voor deze vieringen svp vooraf aanmelden.
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.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering
in het weekend of op feestdagen € 25.

Aanmelden weekendvieringen
Ook in december mogen er vooralsnog niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn in onze vieringen. Daarom
is voor de zondagse eucharistievieringen nog steeds aanmelding verplicht. Dit geldt ook voor Kerstmis. U
kunt zich van maandag tot en met vrijdag van de voorafgaande week aanmelden via de receptie van het
klooster (tel. 043 450 1741) of via een aanmeldformulier op de website, www.kloosterwittem.nl. De viering
van zondag 11.00 uur wordt uitgezonden via www.kloosterwittem.nl/live. Voor de Kringviering op zaterdagavond 19.00 uur en voor de doordeweekse vieringen en gebedsmomenten is aanmelden niet nodig.
 Misschien veranderen de corona-regels. Kijkt u dus bij twijfel op de website of bel de receptie.
Mondkapjes
Vanaf december zijn mondkapjes verplicht in publieke binnenruimtes, zoals winkels of theaters. Kerken zijn
van deze regel uitgesloten, maar toch willen wij u vragen om in de kerk en kapellen van Wittem een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht geldt niet bij een vaste zitplaats. Tijdens de viering hoeft het mondkapje dus niet op.
Bijzondere vieringen eerste helft december
 Weekend 28/29 november: eerste zondag van de Advent.
 Dinsdag 1 december, 19.00 uur: Adventsmeditatie in de kloosterkerk. Thema: dauw in de woestijn. De
meditatie wordt uitgezonden via www.kloosterwittem.nl/live.
 Dinsdag 8 december, feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, met een eucharistieviering om 8.00 u.
 Dinsdag 8 december, 19.00 uur: Adventsmeditatie. Thema: als een blad in de wind.
 Weekend 12/13 december, Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Mw. Marfa Rabkova uit Wit-Rusland, die op grond van valse beschuldigingen gevangen zit. Er zijn adresgegevens beschikbaar zodat u haar een kaartje ter bemoediging kunt sturen. Op zaterdagavond en zondag na de viering van 11.00 uur kunt u bovendien brieven ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders.
 Weekend 12/13 december: Advents-themaweekend rond vluchtelingen, met een deurcollecte.
 Dinsdag 15 december, 19.00 uur: Adventsmeditatie. Thema: Zie de ellende van uw volk.
 Dinsdag 22 december, 19.00 uur: Adventsmeditatie. Thema: de kracht van de troost.
Vieringen met Kerstmis
 Kerstavond (donderdag 24 december): kerstavondvieringen om 19.00 en om 21.00 uur. De viering van
19.00 uur wordt uitgezonden via internet (en is eventueel ook nog later op de avond te bekijken);
 Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december):
- 9.00 uur: Herdertjesmis: eucharistieviering waarin de kleintjes meespelen in het kerstverhaal. Kinderen kunnen verkleed naar de kerk komen, als herder, engel, Jozef, Maria of een koning. In de Kapel liggen ook verkleedkleertjes. De viering is (helaas) alleen bedoeld voor mensen met kinderen.
- 11. 00 uur: feestelijke eucharistieviering met voorzang en orgel, uitgezonden op internet.
- 18.00 uur: eucharistieviering zonder zang.
 Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december): Vieringen om 9.00 en 11.00 uur. Geen viering om 18.00 uur.



Zondag 27 december, feest van de H. Familie: Vieringen zoals op andere zondagen, om 9.00 uur, 11.00
uur en 18.00 uur. De Kringviering van dit weekend vervalt.
 Oudejaarsavond (donderdag 31 december): Eucharistieviering om 19.00 uur.
 Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021): vieringen om 9.00 uur en 11.00 uur. Geen viering om 18.00 uur.
 Ook met Kerstmis zult u zich van tevoren moeten aanmelden voor een viering. Dit is mogelijk vanaf
14 december. Aanmelden voor 27 december en oud-en-nieuw kan vanaf 21 december. Als alternatief kunt u
enkele vieringen volgen via internet, www.kloosterwittem.nl/live.
Een eenvoudige kerstviering thuis
Voor veel mensen zal het dit jaar niet mogelijk zijn om met Kerstmis naar de kerk te gaan. Om toch even stil
te staan bij de oorsprong en betekenis van het feest is er in Wittem een liturgieblaadje beschikbaar om zelf
thuis te gebruiken: op het blaadje staat een openingsgebed, de tekst van het kerstevangelie, een voorbede
en een zegenwens. Ga er aan het begin van kerstavond, of op de ochtend van Eerste Kerstdag even voor
zitten, steek een kaars aan en lees en bid in uw eentje of samen met uw gezin de teksten op het liturgieblaadje. Wellicht wat vreemd en ongewoon, maar hopelijk voegt het iets toe aan uw kerstfeest.
 Het liturgieblaadje ligt achter in kerk en kapel, of op de website van het klooster.
Online Adventsmeditaties
Op de vier dinsdagavonden in de Advent is er een multimediale adventsviering onder het motto ‘Het komt
goed’. Men kan de korte vieringen bijwonen in de kloosterkerk, maar ook volgen op internet via
www.kloosterwittem.nl/live. In de uitdrukking ‘Ut kump good’ drukken mensen in moeilijke omstandigheden zowel hoop als troost uit. Dat zijn ook twee woorden die centraal staan in het aloude Adventslied
‘Rorate Coeli’. In vier korte adventsmeditaties staat pater Henk Erinkveld stil bij vier thema’s van hoop. Uiteraard zal steeds één kaars méér worden ontstoken op de Adventskrans.
 U bent welkom om lijfelijk of digitaal de vieringen bij te wonen en u zo op Kerstmis voor te bereiden: 1, 8,
15 en 22 december, 19.00 uur. Het avondgebed om 18.00 uur vervalt op deze dagen.
Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen…
In deze Advent willen we, net als in november, opnieuw aandacht vragen voor vluchtelingen, mensen die
huis en haard hebben verlaten vanwege onderdrukking of geweld en die terecht zijn gekomen in vluchtelingenkampen. Stichting Vluchteling biedt noodhulp aan vluchtelingen in Griekenland, maar ook in bijvoorbeeld Venezuela, Jemen of Bangladesh. Het is verder een van de organisaties die zich sterk maakt voor het
opnemen van 500 ouderloze vluchteling-kinderen uit de Griekse kampen.
De actie in november, heeft 96 handtekeningen aan de EU opgeleverd, en verder € 589,93 voor de Stichting Bootvluchteling (deze werkt alleen in het kamp Moria op Lesbos).
 In het weekend van 12/13 december zal er een deurcollecte zijn voor de Stichting Vluchteling. Wilt u hen
direct steunen? Dat kan op banknummer NL48 INGB0 000 000 999.
Advents- en kersttuin
In de tweede helft van december is de kloostertuin van Wittem veranderd in een Advents/kersttuin met
enkele kerstgroepen, kerstversieringen, een kerstverhalenverteller en vele lichtjes. In de weekenden kunt u
volgens een aangegeven route - op corona-afstand van anderen - door de tuin wandelen en in kerststemming komen. Voor kinderen is er een quiz. Ook doordeweek is de tuin toegankelijk (zoals altijd), maar dan is
er minder te zien en te beleven.
 In de weekenden 12/13, 19/20 en 26/27 december is de tuin van 16.00 uur tot 20.00 uur helemaal ingericht en versierd voor bezoekers. Entree: € 5,-. U bereikt de tuin via het pad naast Hotel de Roden Leeuw.
Kloosterboekwinkel Wittem
 Geef met Sinterklaas of Kerstmis eens een boek cadeau. Dat is de slogan van onze boekwinkel. Juist in
deze tijd kan een boek zoveel troost en rust geven.
 Ook dit jaar heeft de boekwinkel weer een uitgebreide collectie aan religieuze kerstkaarten.
 In de kloosterboekwinkel is ook de Gerarduskalender te koop. Prijs is € 7,95.
 Wereldwinkel Wittem geeft in december 10% korting op alle kerstartikelen: op kerstgroepen, kerstversieringen en ook op de kleurige kaarsen uit Swaziland. In de week na Kerstmis wordt de korting verhoogd tot 20%.
 Openingstijden boekwinkel en Wereldwinkel: dagelijks 10.00-16.30 uur (maandag vanaf 12.00 uur).
Maar op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

