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Nieuws en achtergronden bij Klooster Wittem

Het gebouw van Klooster Wittem
is een erg ruime jas geworden
Uit de brief die vanaf 1 januari
voor de kerkgangers achter in kerk
en kapel ligt:
Sinds de redemptoristen zich 182
jaar geleden vestigden in Wittem
is het klooster uitgegroeid, eerst
tot een studiehuis van formaat en
nu al bijna een eeuw lang tot een
drukbezochte
bedevaartplaats.
Omdat we een groot kloostercomplex ter beschikking hebben, konden we een veelzijdig pastoraal
activiteitencentrum worden: een
pelgrimsoord in de brede zin van
het woord.
Daar kunnen we trots op zijn, maar
het heeft nu ook zijn zorgelijke kanten. De ‘ziel’ van het geheel, de communiteit, wordt
kleiner en is sterk aan het vergrijzen. Het gebouw is
daardoor nu een erg (te) ruime jas geworden! Ook
het financieel draagvlak is wankel. We zijn dankbaar
dat zeer velen die Wittem een goed hart toedragen
al die jaren – en tot op de dag van vandaag – het
klooster ruimhartig steunen. Maar onderhoud en
beheer van zo’n groot gebouw brengen nu eenmaal
hoge kosten met zich mee. En door het gestaag dalend aantal kerkbezoekers en vergrijzing van mensen die vanouds het klooster financieel steunen,
nemen die inkomsten af. De begroting laat daarom
elk jaar rode cijfers zien. Het bestuur van de redemptoristen stelt alles in het werk om die tekorten
uit andere bronnen te dekken. Maar dat kan zo niet
doorgaan, want ook elders staan inkomsten onder
druk en nemen de uitgaven toe!
In de afgelopen jaren hebben we ons best gedaan
om voor Klooster Wittem nieuwe inkomstenbronnen te vinden, bijvoorbeeld door verhuur van leegstaande ruimtes of de inrichting van een ‘kloosterhotel’. Maar daarvoor zijn forse investeringen nodig
die op langere termijn niet terug te verdienen zijn.
Hoop op een aanzienlijke externe bijdrage in de financiering is niet realistisch gebleken.
Overal moeten kerken en kloosters sluiten. Wij hopen dat het met Wittem niet zover hoeft te komen;
de pastorale betekenis van kerk en klooster is daarvoor té belangrijk. Wel is de vraag of we daarbij in

de toekomst het hele gebouw nodig hebben, met
alle financiële lasten van dien.
We gaan daarom nu de toekomst van Klooster Wittem bekijken vanuit een nieuw uitgangspunt: dat
het grootste deel van het kloostercomplex wordt
afgestoten. Wat is dan nodig om de wezenlijke taken van Klooster Wittem te kunnen voortzetten?
We vermoeden, dat met een concentratie op het
linkerdeel van het gebouwencomplex - de ruimtes
dus direct rond de kerk - liturgie en pastoraat niet
aan dynamiek hoeven in te boeten. Uitgangspunt
is verder dat er een religieuze gemeenschap moet
blijven, ook al zal het aandeel van paters slechts bescheiden zijn. Dan moet dus ook de vraag worden
beantwoord waar zo’n gemeenschap kan wonen.
Alles wat er nu moet gebeuren, zal tijd vragen. Er
moet zorgvuldig gezocht worden naar een nieuwe
eigenaar van het hoofdgebouw en het omliggend
terrein, waarmee - naar wij hopen - een goede samenwerking kan worden opgebouwd.
Kortom: Klooster Wittem gaat door, zij het in een
geconcentreerde vorm. De communiteit, het personeel en de vrijwilligers blijven zich ervoor inzetten,
dat ‘Wittem’ een ‘pleisterplaats voor de ziel’ blijft,
waar veel mensen nog vele jaren troost en inspiratie
kunnen vinden. Wij danken u bij voorbaat voor de
steun en sympathie die we ook in de toekomst van
u mogen ondervinden.
pater Henk Erinkveld CssR, rector Klooster Wittem
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Provincie St.-Clemens krimpt verder
Klooster Wittem is een onderdeel van de Provincie St.-Clemens van de Congregatie
van de Allerheiligste Verlosser, kortweg de redemptoristen. De Provincie St.-Clemens bestaat uit redemptoristen in vier landen: Nederland, Vlaanderen (België),
het noordelijk deel van Duitsland en Zwitserland. Vroeger had elk land zijn eigen
provincie (soms zelfs meer dan één), maar door het fors teruggelopen aantal paters
en broeders is in Europa al een groot aantal provincies gefuseerd. Nog niet zo lang
geleden gingen bijvoorbeeld Zuid-Duitsland en Oostenrijk op in de nieuwe provincie
Wenen-München.
De Provincie St.-Clemens ontstond in 2005. Er waren toen in de vier landen die
samen de provincie St.-Clemens vormen meer dan 300 paters en broeders redemptoristen. Dat aantal is nu, twaalf jaar later, bijna gehalveerd! De teller staat nu op
161. Gemiddeld kunnen we stellen dat er in de St.-Clemensprovincie in de laatste vijf jaar één pater of broeder per
maand sterft, terwijl er (in geheel West-Europa overigens) vrijwel geen nieuwe redemptoristen meer bij komen.
De meeste leden van de provincie St.-Clemens wonen in Duitsland: 65. Hun gemiddelde leeftijd is met 74 jaar ook
het laagst in onze provincie. In Nederland zijn nog 28 redemptoristen; de gemiddelde leeftijd is hier echter beduidend hoger, namelijk 83 jaar. Het oudste lid van de provincie, pater Rottink uit Boxmeer, is dan ook een Nederlander.
Hij wordt deze maand 99 jaar. Voor Vlaanderen en Zwitserland zijn de cijfers respectievelijk 42 leden, gem. 82 jaar
en 22 leden, gem. 80 jaar. Dan wonen er nog enkele paters in Libanon en Irak.
Positief is het feit dat steeds meer leken zich aansluiten bij de provincie als geassocieerden. Dat is met name het
geval in Nederland en Vlaanderen. Op dit moment telt de provincie 21 geassocieerden, mensen die zich nauw verbonden voelen met (het werk van ) de redemptoristen.

Mededelingen
Klooster Wittem Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem heeft
enkele jaren geleden ervoor gekozen om de nieuwjaarsreceptie op 1 januari te houden in de Kloosterbibliotheek Wittem. Ook dit jaar was dat het geval.
Het was op de eerste dag van dit nieuwe jaar wat
minder druk dan in voorgaande jaren, maar het
was wel weer erg gezellig. Het comité dat de Hubertusmarkt in Gulpen organiseert, kreeg dit keer
de Uitstralingsprijs van de gemeente toegekend. De
nieuwe burgemeester Nicole Ramaekers hield een
keurige, persoonlijk getinte nieuwjaarstoespraak
die goed in de smaak viel. In de smaak vielen ook de
drankjes en hapjes die door het op volle toeren draaiende team van onze Gerarduszaal werden geserveerd!

Overleden
Op maandag 27 november overleed Jack Peijs, vrijwilliger van Klooster Wittem bij de werkgroep Nacht
der Zielen. Jack was binnen deze werkgroep al enige jaren verantwoordelijk voor de hele technische
kant van de Nacht der Zielen en hij gaf die taak met
veel kennis, ambachtelijkheid en vooral betrokkenheid vorm. Jack was al enige tijd ernstig ziek, maar
omdat de prognoses vrij positief waren, kwam zijn
overlijden toch nog zeer onverwacht. Op zaterdag 2
december namen familie en vele kennissen afscheid
van Jack in het crematorium Nedermaas in Geleen.
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Poëziemiddag
Ook dit jaar wordt er weer een poëziemiddag gehouden in Klooster Wittem. Onze Kloosterboekwinkel doet immers al een aantal jaren mee aan de
landelijke Week van de Poëzie die dit keer zowel in
Nederland als België plaatsvindt van 25 tot en met
31 janauri. Op zondagmiddag 28 januari worden gedichten voorgedragen in de boekwinkel.

Kloosterschatten
In Klooster Wittem is veel moois te zien. Er zijn uiteraard diverse zaken die meteen in het oog springen, zoals bijzondere beelden en architectonische hoogstandjes. Maar er zijn ook heel wat kleinere, opmerkelijke voorwerpen te zien.
In deze rubriek aandacht voor ‘Kloosterschatten’.
In vrijwel elke kerk zie je nog wel een preekstoel.
Geen wonder, want preken is in de loop der eeuwen
altijd een van de belangrijkste onderdelen geweest
van de liturgische vieringen. En dus was het ook logisch dat de preekstoel een belangrijke en centrale
plaats moest krijgen in de kerk. Dat is in de kloosterkerk van Wittem niet anders. Onze preekstoel staat
dan wel niet helemaal centraal in de kerk, maar als
je eens één keer op het vierkante gestoelte gaat
staan, (ik heb het een keertje uitgeprobeerd!) dan
heb je niet alleen een prima overzicht over alle kerkbezoekers, maar dan zorgt dat ook voor een bijzonder gevoel….
Het woord preken komt van het latijnse ‘praedicare’,
wat zoveel betekent als ‘openlijk verkondigen, verklaren’ betekent. In dit geval gaat het dus om het
verkondigen van Gods woord en het uitleggen van
de bijbel. Aanvankelijk was een preekstoel alleen
een soort verhoging, waardoor de toehoorders de
spreker beter konden zien (en horen). De dominicanen in Duitsland en Italië gebruikten zelfs draagbare
preekstoelen die je dus mee kon nemen op verschillende plekken kon neer zetten. De draagbare preekstoel rustte daarbij meestal op leeuwenfiguren.
Want de leeuw was het symbool van het overwonnen kwaad.
Vaststaande preekstoelen waren weliswaar al in de
15de eeuw bekend, maar ze werden pas algemeen
rond 1560 als gevolg van het voorschrift van het
Concilie van Trente, dat de geestelijkheid meer werk
moest maken van de preek en dat er dus tenminste elke zóndag in de heilige mis moest worden gepreekt. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig wordt de preek overigens niet meer vanaf
de preekstoel maar vanaf de ambo op het priesterkoor gehouden. Daarmee keerde men in feite terug
naar vroegere tijden. In de vroegchristelijke basilieken was de ambo naast het altaar namelijk óók de
plaats vanwaar de lezingen en de preek werden gehouden. Door het in ere herstellen van de ambo als
plaats voor de preek, is de preekstoel in katholieke
kerken nu vrijwel overal in onbruik geraakt.
De neobarokke preekstoel die in de kerk van Wittem staat, is dit jaar 150 jaar oud. Hij werd namelijk
in 1868 vervaardigd door broeder Vincentius, met
hulp van de commensaal Köhler. Die laatste woonde
en werkte al sinds 1846 in het klooster (commensaal is een helemaal in onbruik geraakt woord voor
een soort van kostganger, zeg maar een inwonend

huurder die ook mee-eet). Vóór 1868 stond er op
een ándere plek in de kerk een preekstoel die via
een deurtje van binnenuit het klooster toegankelijk
was. Maar door de komst van de Ronde Kapel waren
de akoestische verhoudingen in de kerk plots totaal
veranderd, waardoor de preek gek genoeg prima
verstaanbaar was in de kapel, maar veel minder
goed in de kerk zelf.
In 1939 werden de panelen door Charles Eyck beschilderd met voorstellingen van Jezus en de evangelisten (beter: en enkele apstelen?). Als we de
preekstoel in onze kloosterkerk wat nader bekijken, dan zien we een vierkant gestoelte met aan de
voorkant in een medailon de figuur van Christus die
een opengeslagen boek in zijn handen heeft. Op de
bladzijden daarvan staan de Griekse leters Alpha en
Omega geschreven, die op het begin en het einde aller tijden wijzen. Daaronder staan de Latijnse woorden ‘via, veritas, vita’ (ik ben de weg, de waarheid
en het leven). Op het rechterveld naar de muur toe
is St.-Petrus afgebeeld, en links Johannes de evangelist.
Niet alleen de preekstoel, maar het hele interieur
van de kloosterkerk kreeg in de jaren 1939 en 1940
geheel nieuwe dimensies en verwijzingen door de
schilderingen die Charles Eyck maakte in de koepel,
het priesterkoor, op de triomfboog en de pilaren.
Centraal motief was daarbij telkens de missionaire
verkondiging van de Blijde Boodschap. Zo is te zien
dat Eyck in de koepel Paulus, Johannes Chrysostomos,
Alphonsus en Franciscus Xaverius heeft geschilderd.
En op de wanden van het priesterkoor schilderde hij
Mozes, Elia, Jesaja en Jeremia.
Jef Brauers
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Oogsten na een jaar verzamelen
Op 11 en 12 november was het weer twee dagen
feest in Wittem. En dan uiteraard voor de vele boekenliefhebbers die twee dagen lang hun hart konden ophalen tijdens de zesde opeenvolgende tweedehands-boekenbeurs in de Kloosterbibliotheek.
Het aantal betalende bezoekers was dit keer bijna
450 en dat is een heel mooi aantal!
Zes jaar geleden bestond het aanbod feitelijk alleen
uit boeken die verwijderd waren uit de bibliotheekcollectie. Maar na twee succesvolle jaren veranderde het aanbod flink. In de laatste jaren gaat er
namelijk vrijwel geen week voorbij of onze Kloosterboekwinkel krijgt wel boeken aangeboden van particulieren die hun boekencollectie aan ons nalaten,
bijvoorbeeld omdat ze kleiner gaan wonen en niet
weten waar ze met hun boekenvoorraad naar toe
moeten. Daarbij komt dat ze weten dat hun boeken
bij ons een goede bestemming krijgen.

Toegegeven, het is veel uitzoekwerk en veel heenen-weer vervoer van dozen. Uiteindelijk hadden we
dit keer in de loop van het jaar ruim 380 dozen verzameld, waarvan de inhoud met veel hulp van vrijwilligers op tafels uitgestald werd in de bibliotheek.
Er is echt minimaal een hele dag nodig om alle boeken uit te pakken en rechtop in de dozen te zetten.
Helaas is er geen tijd om ze op onderwerp te sorteren, soms tot ergernis van de klanten die nu alle
dozen moeten nalopen op zoek naar juist dat ene
boek. Maar voor de meeste bezoekers is het toch
niet echt een problem. De echte liefhebber trekt er
immers flink wat tijd voor uit om rustig in alle dozen
op zoek te gaan naar juist dat éne boek! En tussendoor drinken de bezoekers een kop koffie in de Gerarduszaal met een lekker stuk appeltaart erbij. Ook
dit keer waren er heel wat bezoekers die drie, vier
uur bleven. Dat doet ons uiteraard veel plezier. Het
voelt als oogsten na een jaar werken!
Zoals gezegd: er kwamen in dit tweede weekend
van november biijna 450 betalende bezoekers in de
Kloosterbibliotheek. Van de 380 dozen waren er na
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twee dagen nog 260 over. Dat betekent dus dat er
ongeveer een derde van het aanbod werd verkocht.
Dat zijn zo op het eerste gezicht gewoon wat kille
cijfers, maar achter die cijfers zitten soms mooie
verhalen.
Zo zien we verschillende klanten soms met meerdere dozen tegelijk de deur uitgaan. Ik raak met één
van die verzamelaars aan de praat en vraag hem
wat hij met zo’n partij boeken gaat doen. Hij vertelt
mij dat hij thuis een grote kelder heeft waar meer
dan 10.000 boeken in staan. ,,Kijk morgen maar op
boekwinkeltjes.nl. Dan staan deze er ook op. Leuke
hobby als je met pensioen bent”, legt hij me uit.
Een ander verzamelt alle boeken die te vinden zijn
over Franciscus, de Heilige wel te verstaan. Ik vraag
of hij die dan ook allemaal gaat lezen. Hij legt me uit
dat hij een artikel aan het schrijven is en dat hij daarbij zoveel mogelijk boeken raadpleegt. ,,Sommigen
zoeken alles via internet, ik spreid zoveel mogelijk
boeken op tafel uit en maak daaruit een verhaal”,
verklaart hij zijn werkwijze. Ook leuk: ineens staat
er een groep van acht jongeren in de bibliotheek. Ze
vergapen zich aan de prachtige ruimte en de sfeer
die er heerst. Ze weten niet waar ze moeten kijken
en spreken af dat ze mekaar over een uur zullen treffen aan de bar in de Gerarduszaal. En zo gebeurt het
dat ze, ieder met een tas gevuld met boeken en onder het genot van een Tripel, elkaar hun buit laten
zien. Wie zei dat jongeren niet meer lezen….?
Ja, het was weer zwoegen en sjouwen met dozen,
we hadden af en toe spierpijn en koppijn, maar het
was toch weer vooral een genot om te zien dat zoveel mensen plezier beleven om te struinen tussen
de boeken. We kregen bovendien veel complimenteren over de goede kwaliteit van de boeken. Dat
geeft zóveel voldoening, dat we nu alweer begonnen zijn om voor het volgend jaar boeken te verzamelen…….
Gerard Prickaerts

De Kloof

Veel kerkgangers met Kerstmis

290.052 Producten zijn er vóór Kerst
samengebracht bij de L1-actie onder
de slogan ‘Samen voor de Voedselbank’. Een ‘record’ dat overeenkomt
met een bedrag van € 541.792,= !!!
Als klooster Wittem hebben we daar
ook een zeer bescheiden bijdrage in geleverd. De opbrengst betekende dat de Voedselbanken in Limburg niet
alleen met Kerst maar ook nog enige tijd erna veel mensen konden plezieren met iets extra’s. Hulde aan al die
mensen die op een of andere wijze hebben laten zien dat
wie genoeg heeft altijd wel kan delen.
In 1891 verscheen de pauselijke rondzendbrief ‘Rerum
Novarum’. Met ‘Rerum Novarum’ (letterlijk ‘Van een
omwenteling’) reageert de toenmalige paus Leo XIII op
de grote omwentelingen die zich in zijn tijd voordoen. De
opkomst van de ïndustrie maar ook arbeiders die zich
vanwege slechte arbeidsomstandigheden organiseren (in
communistische en socialistische bewegingen), dwingen
ook de Kerk haar licht te laten schijnen op de toekomst
van de wereld. Uiteindelijk vormt genoemde rondzendbrief de basis van wat de Katholieke Sociale Leer is gaan
heten. Het zijn eigenlijk uitgangspunten die de basis vormen voor wat volgens de Kerk, goed samenleven is. In
die tijd is er naast de mensonterende arbeidsomstandigheden, de allesoverheersende armoede. Deze vormt een
kloof in de samenleving. Vanaf ‘Rerum Novarum’ zal de
Kerk op allerlei manieren trachten om op georganiseerde
wijze die armoede het hoofd te bieden. Dat gebeurt niet
altijd op een manier die wij nu vanzelfsprekend of integer
en eerlijk vinden, maar er is een groeiend besef dat armoede geen door God gegeven lot is maar het gevolg van
menselijk handelen. Ariëns, Poels en Daems zijn namen
van bekende priesters die daar in woord en daad getuigenis van hebben afgelegd.
In Europa weten we na WO II langzaam maar zeker armoede verder terug te dringen. Er ontstaat een sociaal
stelsel en opnieuw wordt duidelijk dat het bestrijden van
armoede vooral een kwestie van keuzes is.
Klooster Wittem is afgelopen jaar één van de initiatiefnemers geweest van een studiedag over de Kloof tussen arm
en rijk in onze huidige samenleving. Want de noodzaak
van Voedselbanken geeft aan dat zo’n kloof er echt wel is.
Hoe goed het ook mag gaan met de economie – er is groeiende armoede in Nederland en West-Europa. En dat is een
gevolg van menselijke keuzes. Op allerlei maatschappelijke
terreinen komt dat tot uiting. Bijv. in de toegankelijkheid
van onderwijs, in de verdeling van werk, in de wijze waarop de oudedagsvoorziening wordt geregeld, enz.… Overal
en steeds loert er het spook van de armoede…
Mocht u vandaag of morgen dus opeens de naam van
Klooster Wittem tegenkomen in verband met de richting
die onze samenleving zou kunnen of moeten gaan, dan
staan we in een lange kerkelijke traditie waarin voedselbanken de korte termijnoplossing zijn, maar er gezocht en
gewerkt wordt aan de lange termijn: een wereld waarin
er genoeg is voor iedereen, een wereld van gerechtigheid
en vrede!
Philippe Cremers, 31 december 2017

Zoals u misschien wel weet, tellen de collectanten
in Klooster Wittem bij elke kerkdienst hoeveel mensen er aanwezig zijn. Daardoor hebben we altijd een
goed beeld van het aantal kerkgangers in de loop der
jaren. Uiteraard tellen de collectanten ook tijdens
de kerstdagen. Uit die tellingen blijkt dat Wittem
met Kerstmis nog steeds uitstekend wordt bezocht;
dat was dit keer trouwens ook wel met ‘het blote
oog’ vast te stellen, met name op kerstavond 24 december. Er waren in de drie vieringen van die avond
in totaal 820 kerkgangers, circa 150 mensen méér
dan vorig jaar. Ook op Eerste en Tweede Kerstdag
was het kerkbezoek goed, al was het ietsje minder
dan vorig jaar. Dankzij de goed bezochte kerstavond
was het totale kerkbezoek met Kerstmis iets hoger
dan vorig jaar en ook hoger dan het jaar daarvoor.

Waar ligt dat nu aan? Tja, als we dat eens wisten.
Het weer speelt natuurlijk mee en ook de vraag hoe
Kerstmis valt ten opzichte van het weekend speelt
een rol. Aan het karakter van de vieringen kan het
niet liggen, want die zijn nu al een aantal jaren hetzelfde. Op kerstavond zingt het jongerenkoor Galou
uit Gulpen in de viering van 19.00 uur en ons eigen
zangkoor zingt die avond om 23.00 uur en ook op
Eerste Kerstdag om 11.00 uur. Het is in ieder geval
fijn om te merken dat mensen met Kerstmis onze
kerk nog steeds weten te vinden.
Met het kerkbezoek over het hele jaar is het wat zorgelijker gesteld, maar dat zal niemand verbazen. De
regelmatige kerkbezoekers kunnen het immers zelf
zien: er komen minder mensen. Echt vol zitten kerk
en kapel alleen nog maar op bijzondere dagen: met
Kerstmis en Pasen, bij de opening van het Gerardusoctaaf, af en toe bij een begrafenis. De afname in
het weekend-kerkbezoek is de laatste jaren ongeveer 6% per jaar. We moeten dat maar gewoon accepteren zoals het is. Hetzelfde gebeurt in de kerken
om ons heen, niet alleen in Nederland, maar in heel
West-Europa. Maar ook met mínder mensen kun je
samenkomen, bidden, danken en zingen. Alle mensen die betrokken zijn bij de vieringen blijven daarom
hun werk met veel plezier en met grote inzet doen.
Ageeth Potma
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‘Ik steek een kaarsje aan…’
En in de eerste dagen van het nieuwe jaar kwamen we in en rond Klooster Wittem veel mensen tegen die een kaarsje
kwamen aansteken. We vroegen of ze een speciale reden hadden om dat kaarsje aan te steken. Hun getuigenissen
vindt u op deze en de volgende pagina.

Annemie (medewerkster Klooster Wittem)

,,Ik steek een kaarsje aan voor Moeder Aarde! Ik kom er zo meteen even
op terug! Maar eigenlijk wil ik wel voor heel veel mensen tegelijk een
kaarsje aansteken. Er is zoveel aan de hand in de wereld! Maar om te beginnen hoop je natuurlijk dat ook in 2018 veel dingen goed gaan in en
met je eigen gezin, en met de mensen waarmee je je verbonden voelt. Dit
kaarsje gaat dan zeker ook branden voor de mensen waarmee ik dagelijks
te maken heb bij mijn werk in Klooster Wittem. Ik hoop dat we in 2018 met
de communiteit, de collega’s en de vele vrijwilligers er voor kunnen zorgen
dat deze plek, waar zoveel mensen steun, kracht en nieuwe hoop vinden,
kan blijven voortbestaan. Als ik er dan die persoonlijke wens aan mag toevoegen: ik hoop echt dat er bij heel veel
mensen een nieuw bewustzijn zal ontstaan om goed om te gaan met Moeder Aarde, zodat het milieu en de hele
omgeving voor mens en dier een stuk gezonder kan worden voor de generaties na ons.”

Pater Ton (lid van de communiteit in Klooster Wittem)

,,Ik zou graag een kaars willen opsteken voor mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Die mensen zijn er te over. En vaak gaat het dan om
totaal uiteenlopende zaken. Een moeilijke situatie kan immers op heel veel
gebieden optreden: bij armoede, bij het er alsmaar niet in slagen geschikt
werk te vinden; bij relatie- en gezinsproblemen, bij het niet meekunnen in
de vele en snelle ontwikkelingen van deze tijd; bij gebrek aan geborgenheid; bij buitengesloten worden om welke reden dan ook. En dat zijn dan
nog maar een paar voorbeelden. Ik hoop zeer dat er altijd mensen gevonden worden die bereid zijn om mensen in nood en in moeilijke situaties te
ondersteunen.”

Tiny (vrijwilliger Gerarduszaal Klooster Wittem)

,,In het afgelopen jaar ben ik onverwacht ernstig ziek geworden. Dat heeft
me op zowel mentaal als fysiek gebied heel veel energie gekost. Maar ik
ben grotendeels weer opgekrabbeld, na eerst door een heel diep dal te zijn
gegaan. Maar in al die maanden, steeds omringd door mijn kinderen, familie, vrienden en vrijwilligers van ons Klooster Wittem, heb ik gelukkig weer
weten te ontdekken dat het leven toch nog wel de moeite waard is. En daardoor vond ik weer een doel om voor te vechten en vond ik de kracht om - in
mijn geval - weer letterlijk en figuurlijk op te staan.
Als ik vandaag een kaarsje opsteek, dan zijn mijn gedachten toch vooral bij iedereen die op welke manier dan ook
lijdt. Ik las er een mooie spreuk over: ‘Je bent niet sterk omdat je niet valt; je bent pas sterk als je wanneer je valt,
weer opstaat en verder leeft.’ Ik wens iedereen heel veel sterkte om weer op te staan.”

Judith en Jana (kerkgangster)
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,,Wij hebben een kaarsje aangestoken voor een dierbare collega die mij na
aan het hart ligt. Ze is herstellende van de vreselijke ziekte kanker en ik wil
haar kracht geven en ook moed om de draad weer te kunnen oppakken.
Regelmatig gaan Jana en ik naar de kapel in Wittem om een kaarsje aan
te steken. Mijn collega heeft al diverse operaties moeten ondergaan in de
laatste tijd en bij elke operatie komen we hier een kaarsje aansteken. Nu
er eindelijk herstel in zicht is, hopen we dat dit kaarsje extra kracht geeft
en een beetje meehelpt om te zorgen dat dit gevecht tot een positief einde
komt. Omdat we op geen andere manier hulp kunnen geven, hopen we
dat het vragen van kracht een bijdrage levert om het leven weer te kunnen
leven.”

Jolanda (samen met haar gezin en familie in de kerk)

,,Wij steken een kaarsje aan voor onze oom. Hij heeft een ernstig ongeluk
gehad toen hij op weg van zijn werk naar huis op zijn fiets werd aangereden. Nu ligt hij in coma. We zijn met een groot deel van onze familie hier
in Wittem bij elkaar en we vragen God of hij hem nog even hier wil laten.
We willen en kunnen hem hier nog niet missen. Zeker niet nadat we pas
geleden onze opa hebben moeten begraven. We hebben onze opa’s in de
hemel gevraagd of ze een goed woordje voor hem kunnen doen, zodat hij
de kracht mag vinden om te ontwaken uit de coma. We bidden ook dat
iedereen die van hem houdt kracht zal vinden om te blíjven geloven dat
het goed komt. Hij heeft het kerstrapport van de kinderen nog gezien en toen beloofd ons daar iets voor te geven.
Lieve God, laat hem ons dat zélf mogen geven.”

Desiré (medewerkster Klooster Wittem)

,,Als je een kaarsje laat branden, doe je dat meestal met een duidelijk doel
voor ogen. Vaak gaan je gedachten naar mensen of zaken die iets belangrijks vertegenwoordigen in je leven, vaak denk je ook aan heel algemene
zaken die er spelen in de wereld. Wat dat betreft blijf ik dit jaar bij het
aansteken van mijn eerste kaarsje bewust heel dicht bij mijn eigen gezin.
Ik laat het namelijk branden voor mijn lieve dochter Anne. Voor haar is
het een heel belangrijk jaar. Ik hoop dat ze haar scriptie dit jaar met goed
gevolg kan afronden en dat ze daarna een lang gekoesterde wens in vervulling kan laten gaan. Ze wil namelijk heel graag gaan studeren in het buitenland. Ik hoop dat die wens voor haar uitkomt en dat ze dan ook rust in haar leven kan vinden, zodat ze kan werken
aan een fijne toekomst, waar dan ook in onze wereld…”

Marion (vrijwilliger bloemsiergroep Klooster Wittem)

,,Twee weken vakantie aan de Bodensee met heerlijk weer, leuk appartement, wandelen, fietsen, lekker eten. Zo hadden we het gepland, maar
het pakte door een val met de fiets anders uit. Niks gebroken, maar ik
mocht mijn benen niet belasten. En toen ik in de spiegel keek, leek mijn
gezicht op dat van een bokser na een verloren wedstrijd. We huurden een
rolstoel en we konden onze vakantie toch voortzetten met een bezoek aan
leuke dorpjes en stadjes. Daarbij kwamen we ook in een kerkje waar ik
een kaarsje opstak bij Antonius. Zijn beeld was uit hout gesneden, maar
de kunstenaar had Antonius één heel lodderig oog en één heel klein oog gegeven. Míjn kneuzingen en blauwe oog
zouden wel genezen, maar Antonius was gedoemd om door de eeuwen heen zo te blijven. Ik heb toen speciaal voor
hem een kaarsje opgestoken. Ik wachtte op meer devote gedachten, maar in plaats daarvan kreeg ik een lachbui.
Mijn man reed me discreet naar buiten. En eenmaal buiten drong het tot me door dat ik al een hele tijd niet meer
gelachen had. Het jaar vóór mijn vakantie was heel verdrietig geweest, mede door de dood van mijn vader. Door dit
gekke voorval in dat kerkje kwam niet alleen het licht, maar ook de lach weer terug in mijn leven. Het was achteraf
een kaarsje met een diepe impact. Ik steek dit eerste kaarsje van het jaar dan ook aan voor al die mensen die het
moeilijk hebben. Ik wens hun van harte toe dat ze weer dat licht en die lach zullen terugvinden.”

Zuster Regina (bewoonster Klooster Wittem)

,,Ik ben een echte liefhebber van kaarsjes. Op mijn kamer branden eigenlijk wel altijd een paar kaarsjes. En meestal heb ik er ook wel een intentie
bij, vaak voor het welzijn van de mensen hier in de communiteit en de
mensen die betrokken zijn bij het klooster. Ook bij het rozenkrans bidden
op donderdag in de Smartenkapel steek ik altijd een extra kaarsje aan. Het
klinkt misschien wat egoïstisch, maar nu je het zo aan mij vraagt, dan steek
ik dit kaarsje ook voor mezelf aan. Ik hoop dat ik gezond blijf en dat ik
een blijmoedig mens zal zijn in 2018. Ik heb ook nog wel een persoonlijke
boodschap. Ik vind dat ik afgelopen jaar echt tekort ben geschoten in mijn
contacten met een bevriend echtpaar. Dat voelt al een hele tijd niet goed, zeker nu de man is gestorven. Ik hoop dat
het kaarsje me kracht geeft om dat op een goede manier op te lossen.”
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Ruim de helft van wereldbevolking viert
nieuwjaar niet op 1 januari
In alle culturen wordt het nieuwe jaar op een feestelijke manier ingeluid. Veel mensen zijn zich er echter niet van
bewust dat de jaartelling cultureel bepaald is. Dat betekent onder meer dat lang niet voor alle mensen op de wereld
het nieuwe jaar op 1 januari begint met vuurwerk op oudejaarsavond. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking geldt er namelijk een andere datum die het begin van hun nieuwe jaar aankondigt. Die datum kan dan ook
nog eens elk jaar verschillen omdat een en ander samenhangt met bijvoorbeeld de stand van de maan. Het Chinees
nieuwjaar bijvoorbeeld wordt gevierd van de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Het Chinese jaar begint namelijk op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december.
Dit kan dus niet vóór 21 januari en niet ná 20 februari gebeuren. In 2018 is het echte feest op 16 februari. Voor de
moslims valt nieuwjaar in 2018 dan weer op 12 september, terwijl de joden er twee dagen voor uittrekken: 10 en
11 september. Hindoes vieren het begin van 2018 op 2 maart.

Elk land heeft zijn eigen tradities

In Nederland vieren we oud op nieuw gezellig met
elkaar. Oliebollen, oudejaarsconferences, een duik
in zee op nieuwjaarsdag en vooral veel vuurwerk;
het hoort er allemaal bij. Maar elk land kent met oud
op nieuw zijn eigen tradities. In Singapore schrijven
mensen hun wensen op opblaasbare witte ballen
die ze laten drijven op de Singapore River. Met de
skyline van Singapore op de achtergrond ziet dit er
vooral ’s avonds heel bijzonder uit.
In Ecuador begint het feest al enkele dagen vóór
nieuwjaar, met het verbranden van poppen. Ze worden verbrand om de kwade energie van het oude
jaar te verdrijven. De pop is meestal mannelijk,
waardoor er dus zogenaamd een weduwe overblijft.
De mannen hullen zich dan in vrouwelijke zwarte
kleding, en gaan op oudejaarsdag als een hysterische weduwe de straat op. Het is in Ecuador ook
traditie dat mannen en vrouwen geel ondergoed
dragen met oud en nieuwl. Dit gele ondergoed zorgt
volgens de overlevering voor financiële voorspoed.

Chinees nieuwjaar
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Op oudejaarsavond is het in Spanje gebruikelijk om
op het uur van middernacht 12 druiven te eten, die
geluk moeten brengen in het nieuwe jaar. Veel families komen bij elkaar om deze nacht samen door
te brengen. Er wordt dan op tv gekeken naar de beroemde klok Puerta del Sol in Madrid. Als die begint
te slaan wordt er bij elke klokslag één druif gegeten.
Het eten van de druiven is bedacht toen er aan het
begin van de twintigste eeuw in Spanje een uitzonderlijk goede druivenoogst was. Ze begonnen met
het eten van de druiven en zo is de jaarlijkse traditie
geboren.
Dat het Chinees nieuwjaar niet tegelijk valt met ons
nieuwjaar, dat schreven we hierboven al. Maar ze
víeren het ook op een totaal andere manier. Het is
de bedoeling dat je voor het begin van het nieuwe
jaar je schulden afbetaalt en het huis schoonmaakt.
Op oudejaarsavond wordt er met de hele familie
gegeten en worden de goden geëerd. Ook geeft iedereen elkaar cadeaus en er wordt ontzettend veel
vuurwerk afgestoken. Met nieuwjaar wordt er gedanst met een prachtige leeuw; die
moet dan de kwade geesten uit het
nieuwe jaar verdrijven.
Eén van de meest opmerkelijke ouden-nieuw-tradities komt uit Denemarken. Daar is het helemaal niet gek om
op 31 december servieswerk kapot
te gooien voor of tegen het huis van
je buren. Hoe meer scherven je op je
deurmat vindt, hoe meer geluk je zult
hebben in het nieuwe jaar. Nog een
paar voorbeelden van soms eeuwenoude tradities. Op het platteland van
Roemenië verkleedt de bevolking zich
in berenkostuums en gaat ze zo dansend de huizen langs om het kwaad te
verjagen. in Turkije brengt het geluk
om rond middernacht wat zout voor
je voordeur te strooien.

Over de grens…
In deze rubriek gaan we letterlijk de grens over. De ene keer
belanden we dan in een van
onze buurlanden, soms zoeken
we het verhaal op in andere
werelddelen. Dat levert de ene
keer een artikel op over een bijzondere bedevaartplaats van
de redemptoristen, de andere
keer gaat het over een opmerkelijke kunstenaar en een derde keer over een actueel onderwerp in de katholieke kerk.
In deze eerste aflevering gaan we naar Brazilië, waar
zich in de stad Aparecida het grootste Mariaheiligdom ter wereld bevindt dat elk jaar door bijna acht
miljoen pelgrims wordt bezocht. Paters redemptoristen hebben er al ongeveer honderd jaar de leiding.
Bij de rondleidingen in Klooster Wittem vertellen
we regelmatig met enige trots dat Wittem vooral
bekend is als pelgrimsplaats en dat dit ook de voornaamste reden is dat elk jaar wel zo’n 100.000 mensen Wittem bezoeken. Al voegen we er eerlijkheidshalve wel aan toe dat dit aantal in de laatste jaren
duidelijk daalt. Maar het blijft natuurlijk een mooi
aantal bezoekers en in ons landje ben je met zo’n
aantal meteen een grote en belangrijke plek.
Maar elders in de wereld zijn bedevaartplaatsen
die tig keer zoveel bezoekers trekken. En vaak op
plekken waar de redemptoristen volop actief zijn.
Een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld
is Aparecida, op ongeveer 160 kilometer afstand
van de Braziliaanse handelsmetropool Sao Paulo.
Het bedevaartsoord, dat al ongeveer honderd jaar
wordt ‘gerund’ door de redemptoristen, is in de
loop der eeuwen van een klein dorp uitgegroeid tot
een plek waar elk jaar tussen de zeven en acht miljoen mensen komen. Zij komen dan hulde brengen
aan de Braziliaanse patrones, de Madonna van Aparecida.
Het beeld van deze Madonna is nauwelijks veertig
centimeter hoog. Replica’s
ervan vind je praktisch
overal in Brazilië; het beeld
staat namelijk in vrijwel
elke woonkamer, in elke garage, bus, of kantoor in het
land. Kortom, het beeld van
de Madonna met haar diamantenkroon en de tot op
de bodem reikende blauwe
mantel maakt een wezenlijk
onderdeel uit van het leven

Basiliek van Aparecida
van de doorsnee Braziliaan. Echt groot is Aparecida
overigens ook vandaag de dag nog niet. Het stadje
telt zo’n 36.000 inwoners, maar door de vrijwel dagelijkse pelgrimsinvasie heb je het idee dat je in een
echte metropool vertoeft.
De legende van de Madonna gaat terug tot het jaar
1717. In dat jaar kondigt de Portugese onderkoning
Dom Pedro de Almeida namelijk zijn bezoek aan
de regio Aparecida aan. Dat was een belangrijke
gebeurtenis, want Brazilië was nauurlijk een zeer
belangrijke Portugese kolonie. Drie vissers uit een
dorpje dichtbij Aparecida krijgen dan ook de opdracht om te zorgen voor genoeg vis, zodat Dom
Pedro qua eten een geweldige ontvangst kan krijgen. Maar de netten blijven helemaal leeg, en dus
varen de vissers naar een ander dorpje. Joao Alves,
één van de drie vissers, gooit er zijn netten uit en als
hij die weer binnenhaalt, ontdekt hij tot zijn verbazing een beeld van Maria, echter zonder hoofd. Hij
gooit zijn net opnieuw uit en haalt vervolgens ook
het hoofd naar boven. Wonderbaarlijk genoeg blijkt
daarna de rivier vol vis te zitten en de vissers keren
huiswaarts met een overvloedige vangst.
Het beeld werd meegenomen en belandde in eerste instantie thuis bij een van de vissers. Maar de
gemeente Guaratingueta, waartoe Aparecida behoorde, besloot in 1734 een openbare kapel te
bouwen voor het bijzondere beeld; die kapel werd
in 1745 ingezegend. Daarna brak er een vrij rustige
periode aan van bijna honderd jaar. Maar na 1830
kwam er plotseling een enorme stroom bedevaartgangers. Om die gasten allemaal te ontvangen, werd
er een kerk gebouwd, nu de oude basiliek genoemd.
Bijna zestig jaar later, in 1888, schonk kroonprinses
Isabelle een met diamenten en robijnen ingelegde
kroon en een tot op de grond reikende mantel voor
het beeld. Alleen de handen en het gezicht bleven
zichtbaar. Overigens werd het beeld door de roet
van de miljoenen kaarsen die erbij werden aange9

stoken, al snel vrijwel helemaal zwart.
In 1928 werd Aparecida een zelfstandige stad; de
naam betekent ‘Zij die verschenen is’. Een jaar later
benoemde paus Pius XI de Madonna van Aparecida
tot patrones van Brazilië. De stroom bedevaartgangers bleef groeien. De basiliek werd te klein en in
1955 werd gestart met de bouw van een nieuwe
basiliek, naar een ontwerp van Benedito Calixto.
Hoewel de basiliek in 1980 door paus Johannes Paul
II werd ingewijd, is ze nog steeds niet klaar. Doorlopend wordt ze verder uitgebreid, terwijl men op
andere plekken in het gebouw alweer een begin
heeft gemaakt met restauratiewerkzaamheden.
De basiliek is 173 meter lang en 168 meter breed;
het middenschip is 40 meter hoog, de koepel zelfs
70 meter hoog. Sinds 1984 geldt de basiliek, waar
45.000 mensen in kunnen, als het grootste Mariaheiligdom ter wereld. Daarmee is ze overigens nog
niet de grootste kerk ter wereld. Dat blijft namelijk
de Sint-Pieter in Rome.
In 1979 raakte heel Bazilië in rep en roer. Bij een
aanslag werd het beroemde Madonna-beeld namelijk in gruzelementen geslagen. Tweehonderd kleine
stukjes lagen op de grond. De restauratie was echt
monnikenwerk, maar uiteindelijk keerde het beeld
terug op zijn vaste plek, zij het dat het nu achter gepantserd glas staat….
Jef Brauers
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Nederlandse redemptoristen in Brazilië
De Nederlandse redemptoristen hebben al sinds
1893 een bijzondere band met Brazilië. Dat
heeft te maken met het feit dat Suriname en
Brazilië landen waren waarvoor de Nederlandse
provincie speciale verantwoordelijkheid droeg.
In 1866 namen de Nederlandse redemptoristen
de verantwoordelijkheid op zich voor Suriname.
Braziliaanse bisschoppen hadden al jaren gevraagd om paters uit ons land. Niet zozeer om
heidenen tot het ware geloof te brengen, katholieken waren er immers genoeg. Maar door
een tekort aan priesters kwam er in de praktijk
maar weinig terecht van het Roomse leven. In
1887 gaf pater-provinciaal Meeuwissen eindelijk gehoor aan het Braziliaanse verzoek. In 1893
nam de Nederlandse provincie het definitieve
besluit om de missie te aanvaarden. Twee Limburgse paters, Math Tulkens en Frans Lohmeier,
vertrokken als eersten vanuit Wittem naar Rio
de Janeiro. Tegenwoordig zijn de rollen als het
ware omgedraaid. De redemptoristen hebben
in Brazilië maar liefst 5 zelfstandige provincies
en bovendien 4 vice-provincies. Samen hebben
zij enkele jaren geleden ook de missie van Suriname van de Nederlanders overgenomen.

Weetjes - nieuwtjes!
Meisje (3) ontroert kerkgangers
Dat zag dus echt niemand van tevoren aankomen: iedereen die in
een kerk in Oklahoma
naar voren kwam om de
communie te ontvangen werd omarmd door
de 3-jarige Aubrey Hull.
Het kind stond zelf, met
de rug naar de camera
toe, op een kerkbank en
het meisje strekte haar armen uit naar iedereen die
naar voren kwam. Het blonde meisje maakte geen
enkel onderscheid: ze omarmde jong en oud, man
en vrouw, blank en zwart. Het kind zorgde voor
zichtbare ontroering; iedereen kreeg bijna vanzelf
een stralende glimlach op zijn gezicht. Vader Tyler
Hull zette een paar dagen later het filmpje op Facebook en dat leverde miljoenen reacties op. Zoek het
even zelf op en geniet!

Pastoor op de vlucht na processie
In het dorpje Torre del Greco, vlakbij Napels, heeft
een pastoor zich de woede van boze gelovigen op
de hals gehaald. De pastoor besloot de processie
ter ere van Onbevlekte Ontvangenis van Maria op
8 december vorig jaar vanwege een heftige regenbui halverwege te beëindigen. Dat leidde tot woedende reacties. Terwijl de pastoor en de harmonie
de kortste weg terug naar de kerk namen, gingen
de dragers van het genadebeeld gewoon verder
met de processie. Het ging daarna van kwaad tot
erger! Toen bij terugkeer in de kerk het traditionele
klokgelui en de daaropvolgende zegening uitbleven,
bestormden de gelovigen de sacristie waar meneer
pastoor zich inmiddels had opgesloten. De politie
moest eraan te pas komen om de pastoor te bevrij-

den uit zijn benarde sitautie. Zo’n twintig personen
liepen tijdens het tumult lichte verwondingen op!

Wierook bedwelmt scholieren
Een opmerkelijk incident deed zich op 21
december voor in de
bekende
Benedictijnenabdij in Münsterschwarzach, onder meer
bekend omdat Anselm
Grün daar woont en werkt; hij schreef honderden
boeken en verzorgde meerdere keren in Klooster
Wittem drukbezochte lezingen.
Maar dit keer kwam de abdij in het nieuws om iets
heel anders. Tijdens een adventsviering werd er
namelijk zóveel wierook de kerk ingeslingerd dat
er sprake was van een heuse overdosis. Acht kinderen kwamen in ademnood en de gealarmeerde
hulpdiensten rukten massaal uit met tien ziekenwagens en twee helikopters. In totaal namen bijna 800
leerlingen van het aan het klooster verbonden Egbertgymnasium deel aan de viering. Zes van de acht
leerlingen konden een dag later het ziekenhuis weer
verlaten. De overdosis ontstond omdat er tien verschillende soorten wierook tegelijk werden aangestoken, waarmee de monniken de aandacht wilden
vestigen op tien bijzondere plekken van de benedictijnen over de hele wereld.

Volop muziek in Klooster Wittem
Liefhebbers van muziek kunnen komend voorjaar weer hun hart ophalen in de Kloosterbibliotheek Wittem.
CultuurFonds Wittem, nauw gelieerd aan Klooster Wittem, organiseert weer een zeer aantrekkelijk concertprogramma met uiteenlopende muziekgenres. Zo zijn er onder meer singer/songwriters, absolute topkoren,
wereldmuziek en blaasmuziek te horen. Met ensembles en solisten die hun sporen allemaal ruimschoots hebben
verdiend. Traditioneel vindt in het voorjaar ook weer een WereldmuziekFestival plaats. Dat festival omvat drie concerten: met klezmer, Mexicaans repertoire en Balkan-muziek. Het CultuurFonds Wittem heeft voor die avonden
absolute toppers uitgenodigd: Di Gojim (klezmer, 27 april), Sol y Luna met Indra van Hal (Mexicaans, 18 mei) en
het ensemble Lukic (Balkan, 1 juni).
Wie meer wil weten over het programma van CultuurFonds Wittem kan een folder meenemen die bij de receptie van Klooster Wittem ligt.
Ook kunt u een mailtje sturen naar jbrauers@ziggo.nl; dan krijgt u een programmaoverzicht toegestuurd.
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Bezoek aan kerststalletjes blijft stabiel
Ook dit jaar was er weer een kerststallententoonstelling in de kloosterbibliotheek, met – zoals we dat altijd met
enige trots vermelden – zo’n 200 kerststallen uit de hele wereld. Of het er inderdaad 200 zijn? Ik weet niet of iemand
ze ooit precies geteld heeft.
kerststallen leveren. Daarnaast waren er weer menPronkstuk was dit jaar ongetwijfeld de prachtige
sen die één of enkele mooie kerststallen hebben en
grote kerststal op het podium, in de jaren zestig gedie met plezier een jaartje willen uitlenen. Als er nog
maakt door pater Gerard Mathot voor het redempeen paar lege plekken blijven, vullen we die aan met
toristenklooster Nebo in Nijmegen. Toen de Nebo
iets uit onze eigen voorraad van kerststallen die ons
gesloten werd, is de kerststal in permanente bruikin de loop van afgelopen jaren geschonken zijn. Dit
leen gegeven aan de naburige Canisiusparochie.
jaar stonden in de grote displaykast overigens niet
Maar er is destijds afgesproken dat de redemptoalleen kerststalletjes, maar ook beschilderd (kerst)
risten hem altijd terug konden lenen. Dat gebeurde
porselein.
dus dit jaar! Op dit moment is het trouwens nog
We waren dit jaar wat vaker open dan de voorgaanniet zeker of hij terug gaat naar Nijmegen of dat hij
de jaren: 12 dagen. Vorig jaar waren we maar 10
voortaan in Wittem blijft. Op 5 december werd deze
dagen open, en de jaren daarvoor maar 9. De zongrote kerststal naar Wittem gebracht door Anton en
dagen zijn daarbij altijd het drukst bezocht, al was
Frans Hurkens, twee oude vrienden van de redempook nu weer Tweede Kerstdag veruit de drukste dag.
toristen die nabij Nijmegen wonen. Vervolgens was
Vroeger was het op die Tweede Kerstdag soms té
het nog een hele toer om de stal – een soort ruïne
druk, zodat mensen elkaar in de weg liepen. Dit keer
– op te bouwen, want er was geen gebruiksaanwijviel dat mee; het was nu gewoon gezéllig druk. Alzing of bouwtekening voorhanden. Er was alleen
les bij elkaar kwamen er op de open bezoekdagen
een foto van de opgebouwde stal in de Canisiuskerk.
1466 betalende bezoekers (kinderen tot 12 jaar zijn
Maar na enig gepuzzel met de grote en zware muurgratis). Daarnaast waren er drie kerstmiddagen veren pilaarstukken, stond hij er dan toch. Een paar exzorgd door Jef Brauers, de kribkesrondleidingen met
tra pilaren met lampjes, gemaakt door vrijwilliger Jo
Nan Paffen en nog enkele groepen die op afspraak
Brouns, maakten het geheel compleet.
doordeweek kwamen. Samen waren dat 270 menDaarnaast stonden er ook nu weer vele grote en
sen. Met de open bezoekdagen erbij komen we dus
kleine kerstgroepen van kerststallenverzamelaars
op 1736 mensen uit.
in de Kloosterbibliotheek. We hadden dit jaar drie
Een mooi resultaat. Vorig jaar waren het er 1525;
‘grote verzamelaars’, mensen die dus elk zo’n 50
zowel bij de groepen als bij de
open bezoekdagen hadden we
toen zo’n 100 mensen minder. De
jaren dáárvoor zaten we echter
ruim boven die 1736. Gemiddeld
over meerdere jaren lopen de bezoekersaantallen wel wat terug.
Er zijn in de kerstperiode nu eenmaal heel veel activiteiten in de
regio; mensen moeten vaak echt
kiezen waar ze naar toe gaan. Ook
het feit dat veel winkels tegenwoordig op zondag open zijn, betekent concurrentie. Maar 1736
bezoekers blijft natuurlijk heel
netjes. En dus is het nog steeds
de moeite waard om een tentoonstelling te organiseren.
Ageeth Potma

Colofon ‘Rondom Wittem’
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