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Bijzondere paasnacht bij project Stil.het lab

Paaswakers gezocht in regio Wittem

Het is een van de oudste tradities in de kerkelijke
wereld: de paaswake. Vanaf het begin af aan heeft
de Kerk het Pasen, feest der feesten, vooral met
een nachtwake gevierd. Echt verwonderlijk is dat
natuurlijk niet, want de verrijzenis van Christus is
de grondslag van ons geloof en van onze hoop. De
wake is dan ook vooral een uitzien naar de komst
van de Heer.
Een aantal jaren geleden werd in Wittem ook een
echte paaswake gehouden: ‘Waken in de paasnacht’. Dat gebeurde in de Kloosterbibliotheek die
sfeervol met kaarsen verlicht was.
Dit jaar vindt de nachtelijke paaswake in de Kloosterkerk plaats in de nacht van 31 maart op 1 april en
het initiiatief komt van STIL.het lab. Vanaf 12 uur ’s
nachts tot 7 uur ’s ochtends waakt er ieder kwartier
een andere inwoner uit onze regio in de kloosterkerk. In totaal zijn er dus 28 wakers nodig!
Het bijzondere aan de wake in de Kloosterkerk is
toch wel het feit dat er telkens andere mensen een
kwartier lang komen waken. Daarom is het Stil.het
lab op zoek naar mensen uit de regio die willen waken, een kwartier lang vanuit een maatschappelijke
functie. Van brandweerman tot bakker. Van voetbaltrainer tot ambulancebroeder. Van schoonmaker tot automonteur. Van lerares tot advocaat. Van
huisarts tot tuinier.
Schrijver Saskia de Haas, verbonden aan Stil.het lab,
schrijft over iedere waker een tekst die tijdens het
waken te lezen zal zijn op een groot scherm in de
kerk. Daarom wordt iedere deelnemer/waker gevraagd om in de loop van de komende weken een

gesprek van een half uur te voeren met de schrijver.
Als dank krijg je een kwartier stilte en een boekje
met daarin alle teksten met portretten. Het is natuurlijk een bijzondere belevenis en ervaring: midden in de nacht in een waarschijnlijk tamelijk lege
kloosterkerk te waken. Toch rekenen de organisatoren er op dat er genoeg mensen zijn die deze stilte-ervaring heel bewust mee willen maken. Hebt u
interesse of kent u iemand die hierin interesse zou
kunnen hebben? Stuur dan een mailberichtje naar
publiciteit@hogefronten.nl.
Het idee om de Paaswake dit jaar op deze unieke
wijze te houden, is ontstaan bij het project Stil.
Sinds januari 2017 is STIL.het lab gevestigd in klooster Wittem, op de eerste verdieping. In dit vierjarige project van theatermaker Lieke Benders/Hoge
Fronten, wordt de stilte in al zijn verschijnings- en
verdwijningsvormen onderzocht en gepresenteerd.
Het gebouw en zijn bewoners, de oorspronkelijke en huidige functie en de mogelijkheden die de
omgeving biedt, vormen daarbij een fantastische
kweekvijver en inspiratiebron.

Paasviering bij het ochtendgloren
Op paasmorgen 1 april om 7 uur, wordt eucharistie gevierd, gedachtenis van de verrijzenis.
Bij goed weer wordt het Paasevangelie buiten
gelezen, in de kloostertuin bij de opkomende
zon; want de zon is een teken van de Verrezen
Christus. Met het Licht van de Verrezene gaat de
viering in de Gerarduskapel verder.
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Mededelingen
Vrijwilligersdag

Zo’n negentig vrijwilligers van Klooster Wittem namen op vrijdag 12 januari deel aan de jaarlijkse vrijwilligersavond. Een groot deel van hen was die dag
al om vier uur aanwezig voor het middagprogramma dat in het teken stond van het ‘apostolaat van de
pen’. De redemptoristen zijn immers niet alleen met
het gesproken woord, maar ook met het geschreven woord zeer actief geweest. Na de avondmaaltijd (met heerlijke erwtensoep en al even heerlijk
brood) werd het avondprogramma gestart met een
mooie, door Nan Paffen voorbereide, viering in de
Gerarduskapel. Na de nieuwjaarstoespraak door directeur Philippe Cremers was het tijd voor een halfuurtje oud-Hollandse spelletjes. Op andere plek-

ken was er tegelijkertijd een fotosessie of een quiz.
Weer terug in de Kloosterbibliotheek zorgde vrijwilligster Annie Essers voor een leuke buut, waarin ze
aantoonde dat het geld bij Klooster Wittem binnen
kan stromen met onder meer een goed financieel
plan voor toiletgebruik. Annie wil als Plee-girl daar
wel een belangrijke bijdrage aan leveren. Uiteraard
was er genoeg te drinken en te eten, waarbij de gehaktbal (van het formaat driemaal X) ongetwijfeld
nog wel even de in herinnering zal blijven hangen.

Pater Jos Van Passen naar Trier

Pater Jos Van Passen is begin januari voorlopig verhuisd van Wittem naar de seniorencommuniteit van
de redemptoristen in Trier. Die communiteit is gevestigd in een zijvleugel van het ziekenhuis. Jos kan
daar dus de zorg krijgen die hij bij de behandeling
van zijn ernstige ziekte nodig heeft. De eerste dagen van zijn verblijf in Trier was hij in het ziekenhuis
om zijn medicijngebruik beter te monitoren en af te
stemmen op de immunotherapie die hij ondergaat.
Adres van pater Van Passen: Konvent St. Alfons - Redemptoristen. Nordallee 1, 54292 Trier, Duitsland.
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Storm krijgt Jezus er niet onder

Het hele land had donderdag 18 januari fors te lijden onder de enorme westerstorm. Ook in Tilburg
hadden ze er last van, onder meer in het Peerke
Donderspark, ooit door de redemptoristen aangelegd en nog steeds voor velen een geliefde plek.
Met name de kruiswegstaties hadden het tijdens de
storm zwaar te verduren. De statie waarbij de tweede val van Jezus onder het kruis wordt uitgebeeld,
kreeg door de omgevallen boom bovenop de statie
een bijzondere uitstraling!

Twee weken eerder was er in Tilburg ook al hevige commotie. Aanleiding was het protest van een
buurtbewoner van het Wilhelminapark. In dat park
staat namelijk al sinds 1926 een groot standbeeld
van Peerke Donders. De buurtbewoner wil dat het
beeld wordt weggehaald omdat het een symbool
zou zijn van blanke overheersing. Peerke staat er
afgebeeld met een omhoog geheven kruis en met
een melaatse aan zijn voeten. Er volgden diverse artikelen in de media, zelfs van historici en theologen.
Zij – en tachtig procent van de Tilburgers – vinden
de aantijgingen tegen Peerke niet terecht. Eindresultaat: het beeld blijft, maar er komt wel een informatiebord bij te staan. Het bijkomende positieve
effect van de rel is wel dat nu veel mensen in ons
land Peerke Donders kennen!

Protest redemptoristen tegen
uitlatingen Trump

De redemptoristen laten steeds vaker hun stem horen tegen de Amerikaanse president Donald Trump.
Dat was al eerder het geval bij het immigratiebeleid, nu hebben de redemptoristen in Puerto Rico,
de Dominicaanse Republiek en Haïti hun stem nadrukkelijk laten horen. Zij nemen fel stelling tegen
Trump, die in januari een aantal landen als ‘shithole
countries’ betitelde. De redemptoristen halen in
een brief de woorden van Martin Luther King en de
Amerikaanse grondwet aan: ‘All men are created
equal’. De president deed zijn uitspraak uitgerekend
op de dag dat Haïti de achtste verjaardag herdacht
van de aardbeving waarbij ruim 200.000 doden vielen. ,,Met zijn woorden vertrapt de president de gevoelens van de mensen in dit land.”

Taakgroep schrijft plan voor komende tien jaar

‘Wittem blijft ook in de toekomst belangrijke
pastorale en religieuze plek’
De taakgroep die moet gaan bekijken op welke wijze
het pastoraal werk vanuit Wittem in de komende
tien jaar vorm moet krijgen, houdt alle mogelijkheden open. En sluit dus ook niet uit dat dat pastoraal
werk in de toekomst zal gebeuren zónder paters redemptoristen. ,,Ook zonder hun aanwezigheid moet
Klooster Wittem een pastorale en religieuze plek
van betekenis blijven”. Dat standpunt werd op 12
januari jl. tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond in
Klooster Wittem duidelijk kenbaar gemaakt door directeur Philippe Cremers, die in zijn toespraak uiteraard uitgebreid inging op de actuele ontwikkelingen
in en rond Klooster Wittem.
Hij is, samen met rector Henk Erinkveld en communiteitslid Jelle Wind, lid van de taakgroep die door
het bestuur van de Provincie St.-Clemens (waar ook
Wittem onder valt) gevraagd is om een toekomstplan uit te werken dat tot 2027 moet lopen. Volgens
Cremers wordt bij dat plan uitgegaan van het feit
dat klooster, kloosterbibliotheek en -tuin tegen die
tijd niet meer ter beschikking staan van de redemptoristen. Wél wordt er uitgegaan van een leefgemeenschap van een vijftal communiteitsleden. Het
instandhouden van zo’n leefgemeenschap, eventueel dus zelfs zónder paters, is ook een duidelijk aangegeven wens van het provinciaal bestuur.
Het toekomstplan moet straks ook worden vertaald
naar een nieuwe ‘fysieke’ situatie. De redemptoristen willen immers wel de liturgische ruimten behouden, maar het staat nog lang niet vast op welke
wijze die ruimten dan ingericht moeten worden.
,,Daarbij ligt het voor de hand dat de Kloosterkerk
in elk geval kerk blijft; en ook de kleine kapellen en
de devotieruimte zullen wel gehandhaafd blijven.
Maar het toekomsting gebruik van bijvoorbeeld de
Gerarduskapel is al een stuk onzekerder. Wellicht
krijgt die ruimte straks een andere invulling”, aldus
Cremers, die daarbij verwijst naar een mogelijkheid
om de Kloosterboekwinkel naar de grote kapel te
verplaatsen.
Duidelijk is verder dat straks ook in de nieuwe situatie geld nodig zal zijn om zo’n pastoraal plan uit
te voeren. Het provinciaal bestuur van St.-Clemens
heeft de taakgroep dan ook opdracht gegeven om
de plannen zo te ontwikkelen dat er uiteindelijk
‘quitte’ kan worden gespeeld.
Het toekomstplan staat volgens de directeur los
van het tijdstip van de eventuele verkoop van het

klooster. Met andere woorden: Klooster Wittem zal
hoe dan ook in de komende jaren als pastorale plek
in een duidelijk kleiner jasje worden gestoken. Philippe Cremer liet weten dat aan die reorganisatie
ook personele consequenties verbonden zullen zijn.
Hoewel daar op dit moment niets concreets over te
zeggen is, beseffen zowel de redemptoristen als de
werkgemeenschap Redemptio dat juist op dát punt
bijzonder veel zorg en zorgvuldigheid vereist zal zijn.
De komende tijd zal het tijdpad uitgezet worden
voor de verwezenlijking van het toekomstplan.
Omdat de verwachting is dat het uitwerken van een
plan tot 2027 enige tijd zal vergen, is alvast besloten
dat de Kloosterbibliotheek voorlopig steeds een jaar
vooruit beschikbaar blijft voor activiteiten. Voorbeeld: als er op 1 april geen verkoop plaats heeft gevonden, dan blijft de ruimte zeker tot 1 april van het
daaropvolgende jaar beschikbaar. De gebruikers van
de bibliotheek, zoals bijvoorbeeld de Kunstdagen
Wittem en CultuurFonds Wittem, hebben inmiddels
dan ook de garantie gekregen dat al hun geplande
activiteiten dit jaar gewoon kunnen doorgaan.
Na de nieuwjaarstoespraak was er voor de vrijwilligers gelegenheid tot het stellen van de vragen. Aan
de orde daarbij kwamen eigenlijk alleen maar vragen over de Kloosterbibliotheek en dan met name
over het behoud daarvan. Ook de moeilijke positie
waarin het rectoraat Wittem door de plannen kan
komen te verkeren in de toekomst, werd nog aangestipt.
Jef Brauers
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Weetjes – nieuwtjes!
Oude werknemer in Vaticaan

Het personeel van het Vaticaan gaat gemiddeld al vrij
laat met pensioen, maar één werknemer blijft toch
wel héél lang aan het werk. De Italiaanse prelaat
Giuseppe Bordin blijft namelijk, na de herbevestiging van zijn functie door de paus begin januari, nog
drie jaar langer in functie als penningmeester voor
de Sint-Pietersbasiliek. Bordin is intussen 96 jaar. In
principe moest de Italiaan bijna 20 jaar geleden op
zijn 75ste met pensioen gaan, omdat de regel zegt
dat geestelijken met een verantwoordelijke functie
in het Vaticaan op die leeftijd hun functie neerleggen. Maar pausen hebben in de afgelopen 20 jaar
keer op keer zijn opdracht hernieuwd, nu al voor
de vijfde keer. Daarmee is Giuseppe Bordin de oudste medewerker van het Vaticaan die nog betaald
zijn ambt bekleedt. Drie jaar geleden overwoog hij
eventjes zijn post op te geven, maar die gedachte
verdween toch al vrij snel…!

23 missionarissen vermoord in 2017

Uit de cijfers die het Vaticaan beschikbaar heeft
gesteld, blijkt dat in 2017 wereldwijd 23 katholieke
missionarissen en kerkmedewerkers zijn vermoord.
Dat zijn er vier minder dan een jaar tevoren.
Het ging daarbij om dertien priesters, één monnik,
één zuster en acht leken die verbonden waren aan
de kerk. Elf van de 23 slachtoffers vielen in Noorden Zuid-Amerika; daar werden ook in de jaren
daarvoor de meeste missionarissen vermoord. Ook
Afrika scoort met tien slachtoffers hoog. De twee
andere gedode slachtoffers vielen in Azië. Op de
foto Marcelito Paez, priester en bekend mensenactivist, die in december jl op de Filipijnen in zijn auto
werd doodgeschoten. In Europa werd in 2017 geen
priester vermoord. In de periode 2010-2016 werden
in totaal wereldwijd 424 zielzorgers gedood; daarbij
waren vijf bisschoppen. Het Vaticaan nuanceert het
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bericht door op te merken dat deze slachtoffers niet
allemaal vanwege hun geloof werden vermoord.
Een aantal van hen kwam bijvoorbeeld om het leven
bij roofovervallen.

Een op vijf wereldburgers katholiek

Met net geen 1,3 miljard gelovigen vormen katholieken bijna 18 procent van de wereldbevolking.
Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk met
daarin opgenomen de cijfers van het kalenderjaar
2015 zijn er wereldwijd bijna 1,3 miljard katholieken, goed voor 17,7 procent van de wereldbevolking. Het aantal katholiek gedoopten is in 2015 met
12,5 miljoen mensen toegenomen in vergelijking
met het jaar daarvoor.
De stijging is in absolute cijfers gezien fors, maar

Percentage katholieken: van geel via oranje naar rood
procentueel is er wereldwijd slechts sprake van
een betrekkelijk kleine verschuiving. In geen enkel
continent is er namelijk, ten opzichte van 2014,
een verschuiving van meer dan 1 procent te zien.
In Afrika, Amerika, Azië en Oceanië is er sprake van
een minieme stijging. Europa is het enige continent
waar een lichte daling van 0,21 procent is te zien van
het aantal katholieken. Die laatste tendens is ook te
zien als we kijken naar het aantal priesters. Ook hier
daalt dat aantal in Europa, zelfs fors, maar neemt
het in álle andere continenten toe. Maar de daling
in Europa is zo groot dat het invloed heeft op het
aantal priesters wereldwijd. Dat aantal daalde namelijk voor het eerst, met 136. Wereldwijd zijn er
nu 415.656 priesters.
Nog een paar wetenswaardige cijfers: eind 2015 waren er in onze wereld 3.006 bisdommen (+ 8 vergeleken met 2014) en 5.304 bisschoppen (+ 67). Wereldwijd waren er 351.797 lekenmissionarissen en
3.122.653 catechisten actief.
De katholieke Kerk beheert overigens 216.548 scholen wereldwijd, daarbij gaat het om 60 miljoen (!)
leerlingen. Aan katholieke hogescholen en universiteiten studeerden in 2015 ruim 5,5 miljoen studenten. De katholieke Kerk is daarnaast nog eens verantwoordelijk voor 118.000 katholieke sociale en
caritatieve instellingen, zoals ziekenhuizen, zorg- en
gezondheidscentra, leprozerieën, bejaardentehuizen en weeshuizen.

Over de grens…
In deze rubriek gaan we over de grens. In deze tweede aflevering van ‘Over de grens’ blijven we
wel nog in de buurt. We kijken namelijk naar het saneringproces van de parochies in het bisdom Trier in Duitsland. Daar vindt in de komende twee jaar een van de grootste hervormingen
van parochies ooit plaats. Bisdom Trier gaat in drie jaar tijd zeer voortvarend op weg naar de
‘Parochies van de toekomst’, tot groot verdriet van een aantal gelovigen. In het bisdom zullen
887 parochies samengevoegd worden tot 35.
De katholieke kerk in West-Europa worstelt met een
aantal grote problemen. Eén daarvan is het feit dat
er steeds minder priesters zijn en minder mensen
naar de kerk gaan. Met het gevolg dat er steeds vaker kerkgebouwen overbodig zijn en een nieuwe bestemming moeten krijgen en – in sommige gevallen
– zelfs gesloopt dreigen te worden.
In het bisdom Trier, op nauwelijks 200 kilometer afstand van Wittem, is op dit moment een saneringsproces in gang gezet dat voorziet in een compleet
nieuwe structuur van het parochiewezen. Even ter
verduidelijking: het bisdom Trier omvat het grootste deel van het gebied van de rivier de Moezel, en
strekt zich vervolgens noordwaarts uit tot een groot
aantal dorpen in de Eifel en zuidwaarts in de richting
van Saarbrücken. Op dit moment telt het bisdom
nog 887 parochies; door allerlei samenwerkingsverbanden is dat aantal in praktische en bestuurlijke
zin echter al teruggebracht tot 172 grotere parochie-eenheden. Maar als het nu bekend geworden
saneringsplan echt uitgevoerd gaat worden, zijn
over twee à drie jaar, nog maar 35 zogeheten ‘Parochies van de Toekomst’ over. In het Moezelgebied
wordt daarbij uitgegaan van zo’n 20.000 gelovigen
per groot-parochie. De leiding van het bisdom vindt
de huidige situatie ‘een model van het verleden’. Zij
vindt dat een radicale verandering van dat model
de enige oplossing is om toekomstbestendig te worden. Daarbij spelen uiteraard ook financiële aspecten een grote rol, mede omdat gemeenten én kerk
op dat gebied nauw betrokken zijn bij de organisatie
van een parochie. De nieuwe opzet moet dus óók
garanderen dat de kerk minder afhankelijk wordt
van de financiële inbreng van derden.
Bisdom Trier, dat bekend staat om moderne en
soms zelfs vrij rigoureuze vernieuwingsplannen, heeft drie jaar gedaan over het ontwikkelen
van het nieuwe plan. Van 2013 tot en met 2016
zijn er tientallen bijeenkomsten in het gebied
gehouden, onder leiding van bisschop Stephan
Ackermann (foto).
Eindconclusie: ,,Het is een pijnlijke ingreep omdat
het vertrouwde van de eigen parochie zal wegvallen. Maar de maatregelen zijn onontkoombaar;
door de secularisering en het einde van de volkskerk

zoals we die nu kennen, kunnen we niet volstaan
met ‘Weiter so”!”, stelt het bisdom.
Maar juist dat laatste wordt door tegenstanders bestreden. In veel dorpen zijn de mensen er juist trots
op wat er allemaal in die kleine parochies wordt bereikt. In die dorpjes ziet men het nieuwe model vooral als een stap naar totale centralisering; in sommige
dorpen wordt zelfs gesproken over onteigening van
de eigen parochie. Mensen hebben het gevoel dat
hun iets dat al eeuwen bestaat, wordt afgepakt. Het
bisdom daarentegen ontkent met klem dat het bij
dit proces alleen maar gaat om een centralisatie van
het kerkelijk leven. Waar mogelijk moet dat kerkelijk
leven zich juist en vooral blijven afspelen in de dorpen, stelt het bisdom.
Die boodschap komt vooralsnog echter nog maar
mondjesmaat aan. De bewoners van veel van de
kleine dorpen hebben massaal bij het bisdom gereageerd op de plannen; in brieven, op regionale
bijeenkomsten en gewoon per telefoon uiten zij
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hun bezorgdheid over de ontwikkelingen. Zij vrezen
wel degelijk dat de kerk in hun dorp dicht gaat, dat
de kerkelijke identiteit dreigt te verdwijnen en dat
het traditionele aanbod vanuit de kerk aanzienlijk
minder gaat worden. In Mehring, een dorpje aan
de Moezel, werd al een protestactie (zie foto) in de
kerk gehouden.

De vijfhonderd aanwezigen vrezen dat er de toekomst geen doopfeesten, uitvaartdiensten, communievieringen en huwelijksmissen meer gehouden
zullen worden in hun kerk.
De critici worden daarin voor een deel gesteund
door de media. Zo schreef de ‘Trierer Volksfreund’
dat het erop lijkt dat ‘de kerk geen enkele andere
antwoorden op de situatie weet te vinden dan het
opzetten van een commerciële onderneming, alsof
het om een bank gaat: ,,De kerk sluit filialen en trekt
zich terug’. Ook sommige politici hebben felle kritiek. Zo schreef een vertegenwoordiger van de gemeente Bitburg een woedende brief naar bisschop
Ackermann. ,,Duizenden geëngageerde christenen
worden gewoon aan de deur gezet. De kerk berooft
zichzelf van de basis in de dorpen en ontneemt de
gelovigen het vertrouwen in de kerk. Juist de trouwste parochionanen worden aan de kant gezet”.
Volgens het bisdom moeten mensen in de toekomst
echter vooral géén vergelijkingen gaan maken tussen hun ‘oude’ parochie en de nieuwe ‘Parochies
van de Toekomst. ,,Het worden geen XXL-parochies.
We willen juist díchter bij de mensen komen te
staan en niet alleen bij de mensen die bij de huidige
parochies zijn aangesloten. We zullen ons veel meer
gaan richten op een op maat toegesneden aanbod
per regio. Met name in de landelijke gebieden,
waar de structuur van de oude volkskerk nog volop
heerst, willen we nieuwe mogelijkheden ontwikkelen”.
Die opvatting wordt overigens gevoed door de fei6

In heel Duitsland vinden op dit moment grote
reorganisaties plaats binnen de bisdommen.
Los van het feit dat die hervormingen nodig
zijn omdat er simpelweg steeds minder priesters zijn om het werk te doen, hebben ze ook te
maken met de precaire financiële situatie in de
meeste bisdommen. Het bisdom Trier bijvoorbeeld gaat dit jaar uit van een tekort van bijna 9
miljoen euro. Ook in de afgelopen jaren teerde
het bisdom miljoenen euro’s in. De enorme tekorten worden voor een groot deel veroorzaakt
door de zeer grote bedragen die nodig zijn voor
verzorgings- en pensioenlasten. Alleen dié kosten stijgen dit jaar al met ruim 11 miljoen euro
naar een totaal van bijna 55 miljoen. De totale
begroting van het bisdom Trier gaat in 2018 uit
van bijna 430 miljoen euro inkomsten. Dat geld
komt voor bijna driekwart uit de kerkenbelasting! Maar de begrote uitgaven voor dit jaar belopen 458 miljoen. Verreweg de grootste uitgavenpost (169 miljoen) gaat naar het personeel,
maar ook de door het bisdom geleide kinderdagverblijven, scholen en het godsdienstonderwijs kosten jaarlijks vele miljoenen.
ten: het bisdom erkent dat de kerk haar monopoliepositie is kwijtgeraakt, dat de individualisering
steeds verder oprukt, dat de sociale en maatschappelijke situatie is veranderd en dat de moraal onder
druk staat. ,,De kerk als instituut is absoluut niet
meer iets vanzelfsprekends. Om in die veranderende wereld een goede plek in te nemen is een nieuw
model nodig, met een veel slankere en centrale organisatie die vooral flexibel moet zijn. Dat is veel beter dan het handhaven van al die kleine parochies,
die allemaal precies hetzelfde aanbod aan zielzorg
presenteren”.
Ook voor de priesters in het bisdom ontstaat er een
nieuwe situatie, stelt de bisschop. ,,Een priester
hoeft niet meer als een soort grootgrondbezitter
verantwoordelijk te zijn voor álle, - en soms zeer uiteenlopende - zaken. Ook hij zal straks op bepaalde
gebieden flink ontlast worden, zodat hij zich meer
en beter concentreren kan op bepaalde zaken in zijn
gebied.”
In 2018 moet het hele proces in gang komen, in 2020
moeten de nieuwe ‘Parochies van de Toekomst’ dan
letterlijk een nieuwe grens krijgen. Het staat wel vast
dat er in de komende jaren ontzettend veel gepraat
gaat worden over deze ingrijpende verandering, die
als één van de grootste in de Duitse kerkgeschiedenis wordt beschouwd.
Jef Brauers

Kloosterschatten in Wittem (2)

De (verborgen) portretten van
kardinaal Willem van Rossum
In de tweede aflevering van onze rubriek Kloosterschatten besteden we deze keer aandacht aan de portretten die
gemaakt zijn van kardinaal Willem van Rossum.
Wie Kardinaal Van Rossum was, hoef ik veel lezers
waarschijnlijk niet uit te leggen. Toch maar even: hij
was de rector van Klooster Wittem onder wiens leiding in 1890 het oude klooster werd afgebroken en
opnieuw - en veel groter - weer werd opgebouwd
met de monumentale bibliotheek. Van Rossum was
een groot geleerde en werd in 1895 naar Rome ‘geroepen’. Hij maakte daar flink carrière: in 1911 werd
hij tot kardinaal benoemd en in 1918 prefect van de
toenmalige ‘Congregatie van de Voortplanting des
Geloofs’ (het departement voor de missie). Hij was
de eerste Nederlandse kardinaal na de Reformatie
en tot op heden de enige Nederlandse redemptorist
die kardinaal was. De katholieken in ons land waren
supertrots dat ze eindelijk een ‘eigen’ kardinaal hadden! Wanneer hij op bezoek was werd hij dan ook
enorm gefêteerd. Er werden hem plaquettes, herdenkingsborden en herdenkingsalbums aangeboden, tot zelfs een auto. De meeste spullen kwamen
in Wittem terecht en daarmee werd een museum
ingericht dat tot in de jaren zestig bezoekers trok.
Op terugreis van een reis naar Denemarken kwam
de kardinaal op 28 augustus 1932 doodmoe in Wittem aan; hij stierf twee dagen later in het ziekenhuis
van Maastricht. Zo kwam het ook dat hij in Wittem
werd begraven. Om hem te eren werd in 1939 in
de kloosterkerk een grafmonument opgericht, aangeboden door de katholieken van Nederland. Het is
door de Italiaanse kunstenaar Enrico Quattrini gebeeldhouwd uit marmer afkomstig van Carrara (Toscane). De kardinaal knielt op een kussen en heeft
zijn cappa magna aan: een mantel met een sleep
van wel enkele meters lang die tot in de jaren zestig
werd gedragen door prelaten in de Rooms-Katholieke Kerk. Op de achtergrond zien we de kardinaal
met vertegenwoordigers uit de werelddelen. Links
staat het wapen van de kardinaal en rechts van de
Congregatie van de redemptoristen. Op de gedenkplaats op de sarcofaag zien we de gedenkdata van
zijn leven. Het grafmonument harmonieert heel
goed in de barokkerk en is een waardige tegenhanger van Alfonsus boven het hoogaltaar. Vanuit de
ronde Mariakapel geeft het een prachtige aanblik
bij binnenkomst in de kerk.

het klooster al verschillende portretten van Van
Rossum; mooie en lelijke, goede en slechte. De kardinaal pronkt op een levensgroot grofgeschilderd
portret uit 1912 dat we op de kerkzolder vonden.
Het heeft vermoedelijk gefigureerd in een grote triomfboog opgesteld voor kerk of klooster bij het eerste bezoek dat Van Rossum bracht aan Nederland na
zijn ‘creatie’ tot kardinaal.
Een fraai portret van Van Rossum is van de hand
van L. Rulkens, die in de jaren dertig verschillende
hoogwaardige schilderijen voor de paters maakte.
Het heeft in de bisschopskamer gehangen (waar nu
de boekwinkel is) en het hangt nu in de gang van de
receptie naar de refter.
Maar artistiek gezien misschien het beste portret
dat we hebben, krijgt het publiek nooit te zien. Het
hangt in de gang in het woongedeelte van de paters
en is van de hand van Jan Sluijters, één van de grootste portretschilders van Nederland in de eerste helft
van de vorige eeuw. Wellicht was dat portret (zie
foto) een oefening voor een levensgroot schilderij
dat deze kunstenaar maakte van de kardinaal en
dat nu deel uitmaakt van de collectie van het Catharijneconvent in Utrecht. Helaas… ook in depot!

Onlangs werden we benaderd door een zusterklooster dat aan het opruimen is en een plek zocht voor
een schilderij van de kardinaal. Nu hebben we in
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Op één schilderij, door Heinrich
Windhausen vervaardigd, poseert
de kardinaal bij het genadebeeld
van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand
in Roermond. Voor de lezers van
De Volksmissionaris, een populair gezinstijdschrift dat door het
klooster in Roermond werd uitgegeven, werd dit portret in 1913
in veelkleurendruk opgenomen
met de mogelijkheid een reproductie te bestellen van 40 bij 22
cm voor 1 gulden. De plaat was
bedoeld als een ‘heerlijk sieraad
voor ieder katholiek huisgezin’,
waaraan de redactie toevoegde:
“Uit de mannelijke ernstige trekken, uit de fiere houding van den
Kardinaal spreken vorstelijke majesteit, gepaard aan kloeke vastberadenheid, om de zware taak, Schilderij door Aad de Haas
Hem als curie-kardinaal op de schouders geladen,
met edelmoedigheid ten einde toe te dragen”.

opdrachten gaf, opdat hij zijn gezin kon onderhouden. Zo kreeg
De Haas in 1947 de opdracht een
portret van de kardinaal te restaureren voor 50 gulden. “We
hadden niet zoveel te eten, dus
dat doe je dan,” vertelde De Haas
later. “Maar wat een kreng van
een ding; en de meeste verf was
er toch al af, dus ik zeg tegen Nel
(zijn vrouw - jdw): maak het eens
schoon met een beetje groene
zeep. Volgende dag was alles er
dus af… was dat even jammer.
Toen heb ik het maar opnieuw
geschilderd.” Was het stoute opzet van de kunstenaar geweest?
Hoe dan ook, het was een groot
geluk! Want het bood De Haas de
kans om zijn eigen versie van deze
kardinaal te geven. Dat werd een
portret (zie foto) in een gedurfde stijl, veel te modern voor de paters!

Helaas, we hebben we het originele schilderij niet
meer en dat is best jammer; wie weet duikt het nog
eens ergens op. Toch denk ik niet dat dit het verloren gegane schilderij is dat de kunstenaar Aad de
Haas overschilderde. Dat is een verhaal op zich.
Bekend is dat de kunstenaar-redemptorist, pater
Gerard Mathot, zorgde dat Klooster Wittem aan
zijn kunstenaarsvriend Aad de Haas (nu bekend van
de Kruisweg in de kerk van Wahlwiller) regelmatig

Het klooster bezat nog meer schilderijen van Aad de
Haas, o.a. de ‘Judaskus’, die in de jaren zestig aan de
weduwe werden ‘teruggegeven’. Best jammer want
die schilderijen behoren nu tot de topstukken van
De Haas… en hebben uiteraard een zeer hoge taxatiewaarde! Ze staan in het depot van het Limburgs
Museum.
Jeroen de Wit

Monniken van Tibhirine worden zaligverklaard
Paus Franciscus heeft eind januari het decreet van erkenning ondertekend van het martelaarschap van de monniken
van Tibhirine. Zij werden in 1996 vermoord in Algerije. In totaal werden tussen 1993 en 1996 negentien religieuzen
gedood tijdens de terreur van de radicaal-islamitische GIA-beweging. Onder de slachtoffers was ook de bisschop
van Oran, Pierre Claverie. Overigens is, anders dan bij gewone zaligverklaringsprocessen bij erkening van martelaarschap geen erkend wonder nodig.
De zeven cisterciënzer monniken van Tihbirine werden in
maart 1996 ontvoerd vanuit hun klooster van Onze-LieveVrouw van de Atlas. Op 23 mei maakte de GIA bekend dat
zij waren vermoord. Een week later werden alleen de hoofden teruggevonden. De moordpartij vormde de inspiratiebron voor de beroemde bioscoopfilm ’Des hommes et des
dieux’ (Van mensen en goden) van regisseur Xavier Beauvois.
Twee maanden na de dood van de monniken werd de bisschop van Oran, Pierre Claverie (58), door gewapende mannen vermoord, omdat zijn fervente inzet voor wederzijdse
toenadering tussen christenen en moslims en tussen Algerije
en Frankrijk haaks stond op de ideeën van de islamisten. In
2005 al werd het zaligverklaringsproces gestart voor in totaal
negentien martelaren, onder wie zes vrouwen.
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Onze vrijwilligers
Klooster Wittem beschikt over meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn op soms zeer uiteenlopende terreinen vaak elke week actief en werken zo mee aan de grote uitstraling van Klooster Wittem als ‘Pleisterplaats voor
de ziel’. In deze rubriek stellen we regelmatig enkele van die vrijwilligers aan u voor.
Wie: Fientje Steins (63) uit Gulpen. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Wijnandsrade, waar
we vlak bij de vijver van het bekende kasteel woonden. Ik was
één van de vier kinderen thuis.
Ik heb twee kinderen; mijn
zoon woont in Freiburg, mijn
dochter in Roggel. Er zijn drie
kleinkinderen. Ik heb zo’n dertig jaar in Brunssum gewoond.
Toen ik Frans leerde kennen,
ben ik in 2004 verhuisd naar Gulpen.
Werk: Na de huishoudschool ben ik op de naaivakschool geweest. Vervolgens heel wat jaartjes gewerkt bij een confectiebedrijf. En inmddels ben ik
alweer zo’n zestien jaar postbode; ik bezorg tegenwoordig vooral in Maastricht en omgeving.		
Vrijwilligster Wittem: Daar ben ik eigenlijk via Frans
ingerold. Hij werkte hier jarenlang als vrijwilliger in
de tuin, waar ik trouwens ook regelmatig mee hielp.
Maar nu ben ik alweer heel wat jaren collectante,
terwijl ik af en toe ook help met het uitdelen van de
communie.
Ander vrijwilligerswerk: Na het overlijden van Frans
twee jaar geleden was het belangrijk om ook andere
bezigheden te zoeken. Sinds kort ben ik betrokken
bij het ziekenbezoek van De Zonnebloem in Gulpen,
terwijl ik nu ook lid ben van het hobbyclubje Allerhande in Partij.
Hobby: Stijldansen, met de foxtrot en de Engelse
wals als favoriete dansen. Zo heb ik ook destijds
Frans leren kennen op een dansvond. Misschien ga
ik die hobby nog wel weer eens een keertje oppakken. 					
Laatste boek: Ik ben geen fervent lezer, maar áls ik
lees, is het meestal iets over cultuur of geschiedenis.
Maar eerlijk gezegd ben ik geen volhouder; overdag
heb ik genoeg te doen en ’s avonds val ik meestal na
een tijdje wel in slaap als ik lees of tv kijk.
Muziek: Vroeger wilde ik bij de fanfare in Wijnandsrade gaan, maar vrouwen mochten daar toen niet
bij. Maar harmonie- en fanfaremuziek vind ik nog
steeds mooi. Ik heb me voorgenomen in de toekomst weer vaker naar concerten te gaan.
Wens voor Wittem: Ik voel me hier thuis, en hoop
dat het klooster nog lang blijft draaien.
Het zou mooi zijn als ook de jongeren, die het vaak
moeilijk hebben, hier een plek vinden waar ze graag
naar toe komen.

Wie: Sjef Schwanen (69
jaar), geboren en opgegroeid in Vijlen. Ik was
de tweede uit een gezin met vijf kinderen. In
1968 kreeg ik verkering
met Erna Kohl uit Partij. Vijf jaar later zijn we
getrouwd; we wonen in
Partij. We hebben twee
kinderen en drie kleinkinderen.
Werk: Na de basisschool heb ik in Heerlen metaaltechniek gestudeerd. Ik heb eerst een aantal
jaren gewerkt bij verschillende (constructie)bedrijven. En toen deed zich de mogelijkheid voor
om op een Mavo-school te beginnen als conciërge en onderhoudsman. In mijn jeugd had ik
wel vaker gedacht om iets met lesgeven te gaan
doen, en die gedachte kwam nu terug. Ik ben
verder gaan studeren en rondde de lerarenopleiding af aan de Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven. Er was ook in die tijd al veel
vraag naar technische leraren en ik had dus al
snel een baan. De vier laatste jaren werkte ik in
het bijzonder onderwijs op de Xaveriusschool in
Sittard voor moeilijk opvoedbare kinderen. Dat
was een heel bijzondere tijd. Zeer boeiend!
Vrijwilligerswerk: In Partij ben ik meteen na het
trouwen lid van het Gemengd Zangkoor geworden, tot op de dag van vandaag. Verder ben ik
actief geweest in het bronkcommite en bij de VV
Partij. Ook was ik dertien jaar lid van het kerkbestuur, en vele jaren in onze Rodestraat betrokken
bij het bouwen van carnavalswagens en het fotograferen van allerlei carnavalsactiviteiten.
Hobby: Mijn grootste hobby is de tuin, daar kan
ik uren in werken en genieten. Ook klus, fotografeer, reis en kook ik graag.
Laatste boek: Kort antwoord: Van jongsafaan
heb ik een hekel aan lezen.
Muziek: De interesse in muziek is breed. Van klassiek tot modern. Lichte gitaarmuziek staat op 1.
Wens voor Wittem: In deze tijd is dat wel duidelijk! Ik hoop dat Klooster Wittem behouden
blijft als pleisterplaats voor de ziel, maar ook als
echt ontmoetingscentrum. Ik denk ook dat het
behoud van dat alles ook een soort dankjewel
zou zijn voor alle vrijwilligers voor hun vaak jarenlange inzet!
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Het veelkleurig kleed van spirituele eenheid
Klooster Wittem is een multiculturele samenleving
in het klein. Als je een kleine week in het klooster
vertoeft, is de kans groot dat je achtereenvolgens
mensen ontmoet uit Duitsland, België, Zwitserland,
Syrië, Congo, Irak, Suriname, Indonesië, Nederland
en zelfs Roermond. Mensen, die hier op bezoek zijn
of voor kortere of langere tijd verblijven. Mensen
die hier wonen of werken of allebei. Uiteraard is dit
ook een uitdrukking van het internationale karakter
van de congregatie van de redemptoristen. Ooit opgericht in een uithoek van wat nu Italië heet, heeft
die gemeenschap zich in bijna driehonderd jaar
verspreid over alle werelddelen. Daardoor is deze
gemeenschap, net als de kerk overigens, een afspiegeling van de veelvormigheid van de wereldsamenleving met zijn vele talen, culturen en uiterlijke verschijningsvormen. In hun hart zijn ze één, maar die
spirituele eenheid draagt wél een veelkleurig kleed.
Dat is overigens bij de meeste kloosterordes zo.
Er was een tijd dat deze veelkleurigheid in het dagelijks leven niet echt een rol speelde. In elk land
en elke cultuur had de gemeenschap zijn eigen filiaal met zijn eigen personeel, die zich als zodanig
verder ontwikkelde en diepe wortels schoot in de
plaatselijke cultuur. Af en toe kwam een missionaris
terug voor vakantie, die dan in geuren en kleuren
kon vertellen over alles wat hij in den vreemde had
gezien en meegemaakt. Of hij kwam zijn oude dag
doorbrengen in zijn vaderland en mocht dan in de
recreatiezaal iets vertellen over verre streken. Maar
dat was toch vooral een kortdurende afwisseling of
een tijdelijke doorbreking van de sleur – totdat de
vaak vertelde verhalen gingen vervelen –, en men
vervolgens overging tot de orde van de dag. Het leven werd uiteindelijk bepaald en gekleurd door de
overheersende cultuur van het land.
Dit hoort echter definitief tot ons verleden. Door
allerlei omstandigheden dringt het internationale
karakter steeds vaker door in het dagelijks leven
van de gemeenschap. De vergrijzing en krimp in
Nederland noopt ertoe met medebroeders van andere landen en werelddelen samen te werken. Soms
worden confraters van het zuidelijk halfrond ook
uitgenodigd om bij ons te komen leven en werken
– zoals in het geval van onze provincie St.-Clemens
de mensen uit Indonesië. Los daarvan is de wereld
gewoon ‘kleiner’ geworden door de spectaculaire
vernieuwingen op het gebied van vervoer en communicatie in de laatste decennia. Ook redemptoristen maken daar gebruik van en ze voelen zich steeds
vaker verbonden met hun medebroeders elders. Ze
denken steeds internationaler.
10

Deze ontwikkeling leidt ook tot nieuwe vraagstukken. In het begin is het spannend om internationale
en interculturele contacten te hebben in je eigen
gemeenschap. Je hoort en ziet nog eens wat. Er valt
wat te beleven, soms ook in culinair opzicht. Maar
er zijn ook andere kanten. Er kunnen misverstanden
ontstaan in het dagelijks verkeer. Het moeten spreken van een vreemde taal en het in acht nemen van
beleefdheidsvormen is op den duur vermoeiend.
Het gedrag van gasten roept soms verbazing of irritatie op. Vreemdelingen kunnen het gevoel krijgen
dat ze alleen maar gasten zijn. Ze vereenzamen en
krijgen heimwee. Afgedwongen aanpassing leidt tot
een gevoel van ontworteling.

Eric Corsius op het seminar in Italië met twee redemptoristen uit Vietnam en Oceanië

Al deze ervaringen hebben bij kloosterordes geleid
tot het besef, dat er iets moet gebeuren op het gebied van het intercultureel samenleven. Het onder
één dak wonen van mensen van uiteenlopend pluimage is een opgave. Inmiddels zijn er boeken vol geschreven over dit onderwerp, worden er trainingen
en cursussen gegeven enz. Met name de missionarissen van Steyl, die al veel langer ervaring hebben
met dit gegeven, zijn hierin zeer actief. Zo brachten
ze eind januari in Nemi, iets onder Rome, zo’n vijftig
vertegenwoordigers van kloosterordes uit de hele
wereld bijeen om te praten over en te oefenen in interculturele communicatie. De bedoeling is dat deze
mensen in hun achterban aan de slag gaan met het
thema. Ik was zo gelukkig om, als enige leek, deel
te nemen aan deze workshop. Ik leefde tien dagen
in het warme bad van zusters, broeders en paters
uit Afrika, Oceanië, Azië, Amerika en Europa. Onder de sprekers was pater Anthony Gittins, van de
Congregatie van de H. Geest, die op dit gebied een
autoriteit is.
Aan de hand van lezingen en groepsgesprekken
leerden we wat het betekent om je te verplaatsen
in de cultuur van de ander. Daarbij gaat het om

meer dan leuke eigenaardigheden zoals kleding- of
eetgewoonten. Het gaat over de cultuur die in de
diep verborgen spleten, kieren en haarwortels van
onze identiteit zit. Het gaat over kwesties als: hoe
ga ik om met gezag en verantwoordelijkheid, met
mijn lichaam, met leven en dood, met man/vrouwverhoudingen, met generaties etc. Het is goed om
van elkaar te weten en te begrijpen waarom we op
een bepaalde manier met deze zaken omgaan. Dat
voorkomt misverstanden en botsingen. Het is bovendien verrijkend en kan je de ogen openen om
soms eens heel anders tegen dingen aan te kijken.
Dat heet ‘interculturele competentie’.
De workshop was rijk gevuld. Ik kan er veel verhalen over vertellen. Twee lessen neem ik als mantra
voortdurend met me mee. Ten eerste is intercultureel samenleven nóg moeilijker en ingewikkelder
dan het lijkt. Er zijn veel voetangels en klemmen.
Goede wil en vriendelijkheid zijn daarom niet vol-

Volop cultuur in Wittem
In maart begint het culturele leven in Klooster Wittem weer op volle toeren te draaien. Een (niet compleet) overzicht. Kijk voor het complete aanbod op
www.kloosterwittem.nl.
• Op 14 maart houdt pastor Marinus van de Berg
een lezing met als titel ‘Meegaan tot het (on)voltooide einde’. Aanvang 20.00 uur, entree 10 euro,
Kloosterbibliotheek.
• Op 15 maart is in de Gerarduszaal Muziekcafé,
met de Key Sessions, jonge talenten met een sociale beperking. Entree 7 euro, aanvang 20.00 uur.
• Op 18 maart is de opening van de tentoonstelling
‘Sterven doet leven’ van Wim Johannesma.
• Ook op 18 maart is er een filmavond van Heuvelland Cinema. Aanvang 20.30 uur, entree 12,50 euro.
• Op 28 maart is er weer ‘Sjoën Leedjes’ in de
Kloosterbibliotheek. Dit keer met Ton Engels. Aanvang 20.00 uur, entree 15 euro.
• Op 4 april is er Muziekcafé in de Gerarduszaal.
Aanvang 20.00 uur, entree 7 euro.
• Op 18 april houdt ‘Um Mamelis’ haar dialectavond, met verhalen en liedjes. Aanvang 20.00 uur,
entree 7,50 euro.
• Op 20 april start Cultuurfonds Wittem haar concertserie met Lotte Walda and Friends. Entree 12
euro, aanvang 20.00 uur.
• Op 22 april is er weer een filmavond van Heuvelland Cinema. Aanvang 20.30 uur, entree 12,50 euro.
• Op 27 april het eerste concert van het WereldmuziekFestival van CultuurFonds Wittem, met de klezmerband Di Gojim. Entree 14 euro, aanvang 20.00
uur.

doende. Het vraagt vooral ook geduld. Én de bereidheid om te leren door vallen en opstaan. Ten tweede: als je iets wilt weten of snappen, vráág het dan
ook. En blijf vragen tot je antwoord krijgt. Ook dit
vraagt geduld; sommige culturen zijn immers niet zo
praatziek en assertief als de Nederlandse.
Intercultureel samenleven is uiteraard meer dan
een handigheid of een vaardigheid die je nodig heb
om zonder kleerscheuren door het leven te komen.
Het is vooral een oefening in evangelische openheid
en welbegrepen nederigheid ten opzichte van de
zusters en broeders: in de gemeenschap en zeker
ook daarbuiten. Jezus en de grote missionarissen
uit onze traditie, zoals Clemens Hofbauer en Peerke
Donders, zijn ons hierin voorgegaan. Ze nodigen ons
uit om op dit niet altijd gemakkelijke pad verder te
gaan – samen met hen en in hun voetspoor.
Eric Corsius

Franciscus: korte preek!
Paus Franciscus vindt dat een preek niet langer dan
tien minuten moet duren. Hij gaf die tip tijdens een
van zijn wekelijkse bijeenkomsten met een aantal
priesters. ,,Het gebeurt veel te vaak dat mensen tijdens een preek bijna in slaap vallen; anderen gaan
met elkaar praten. Daarom mijn verzoek: houdt de
preek kort, maar bereidt ze wel heel goed voor!”
De paus heeft de laatste tijd al vaker zijn gedachten
vrijgegeven over het verloop van de mis. Dit keer
ging zijn aandacht vooral uit naar het evangelie en
de preek. In de liturgie van het woord zijn evangelie
en preek de belangrijkste instrumenten in de communicatie tussen God en de gelovigen.

Hij riep de gelovigen op om aandachtig te luisteren:
,,De Blijde Boodschap moet via de oren in het hart
terechtkomen en uiteindelijk leiden tot het doen
van goede dingen”. En daarom is het, aldus Fraciscus, extreem belangrijk dat priesters, diakens en
bisschoppen zich uitstekend voorbereiden op hun
preek.
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Te grote jas? Hoezo?
Medio december was familie
van mij een weekendje te gast.
‘s Morgens was achterneefje
Ben al vroeg beneden en begon hij alvast aan zijn ontbijt,
op zijn dooie eentje, in de voor
hem immens grote refter, waar
vroeger ooit 110 kloosterlingen zaten te eten. Juist in dat
weekend was bekend geworden dat we een nieuwe eigenaar gaan zoeken voor het gebouw, dat een te grote jas
is geworden. ‘Hoezo een te grote jas?’ lijkt de kleuter te
zeggen. Het deert hem niet; onverstoorbaar begint hij
aan zijn boterham.
Elk jaar maak ik een fotoboek als overzicht van het wel en wee van afgelopen jaar. Deze foto leek me mooi voor de
laatste bladzijde. Het nieuws dat we het grote klooster van de hand gaan doen, beheerste de laatste maand van 2017
en zal ook wel in 2018 hoofdthema zijn, schreef ik als slotwoorden in dat jaarboek.
Dat het gebouw veel te groot is voor ons, leek ons aanvankelijk ook niet te deren. Met z’n allen waren we creatief
genoeg om steeds wat te bedenken voor de leegkomende ruimtes. Zo konden we ook het aanbod als pelgrimsoord
verruimen: de bibliotheek werd een niet meer weg te denken cultureel podium; waar vroeger de ‘bisschopskamer’
en de gastenkamers waren, kwam een gewaardeerde boekwinkel, en mensen kunnen nu een paar dagen of maanden
gastvrijheid genieten. Zo waren ook wij onverstoorbaar in onze plannen. Maar diep in ons hart voelden we: er blijven
nog teveel lege ruimtes en het onderhoud wordt een te grote last op te weinig en te zwakke schouders. Een kleutertje
van twee deert dat allemaal niet. Gelukkig maar. Maar later zal ook bij hem de volwassen nuchterheid een rol gaan
spelen.
Na het bekend worden van het nieuws over de toekomst van het klooster, merkte ik bij bewoners, personeel en vrijwilligers vooral die volwassen nuchterheid. Natuurlijk vinden wij het heel spijtig allemaal, maar je moet de tering naar
de nering zetten. En doordenkend op een ‘geconcentreerd kleiner Wittem’ komen er zelfs nieuwe kansen en uitdagingen in het vizier.
Het lijkt erop dat de schok voor mensen ‘van buiten’ groter is. Zelfs de NOS, Andries Knevel van de EO, de Volkskrant
en het Reformatorisch Dagblad schreven over de impact van het afstoten van het Wittemse kloostergebouw. Het zegt
iets over de goede naam en brede betekenis van Klooster Wittem. Prima, al die beroering! Laat iedereen die Wittem
een goed hart toedraagt, maar komen met creatieve oplossingen, waardoor Wittem - klein maar fijn - verder kan.
Henk Erinkveld CssR, rector

Film op maandag
De komende data zijn: 19 maart, 16 april en 14 mei 2018
steeds om 19.30 uur in zaal 2 van het klooster.
Alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd!

Colofon ‘Rondom Wittem’
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