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Vertrouwen in verkoopproces Klooster Wittem

Eerste fase verbouwingen kan beginnen

Begin september is een belangrijk besluit genomen
dat ook meteen gevolgen heeft voor de toekomst
van Klooster Wittem. Het provinciaal bestuur van de
Clemensprovincie, waartoe zoals bekend ook Klooster Wittem behoort, heeft toestemming gegeven
om de eerste fase van de verbouwing van de kloosterkerk en kapellen uit te voeren.

terkerk opnieuw heringericht en krijgt dan een multifunctione bestemming.
Deze toestemming van het provinciaal bestuur betekent ook dat er goede voortgang zit in het proces
van de verkoop van het klooster aan vastgoedbeheerder Lenferink Groep uit Zwolle. Er is nog steeds
goede hoop dat rond 1 oktober
het koopcontract getekend kan
worden en dat de feitelijke overdracht rond 1 december 2019 zal
kunnen plaatsvinden. De woonruimtes voor de communiteit en
de overige noodzakelijke ruimtes
voor het pastorale werk zullen dan
worden teruggehuurd door de redemptoristen.
Van de kant van de Lenferink Groep
is er overigens nog geen definitieve
invulling voor het woonzorgdeel in
het hoofdgebouw aangegeven. De
Lenferink Groep voert hierover op
dit moment verschillende gesprekken. Ook is de vastgoedbeheerder nog in overleg met meerdere
partijen over de exploitatie van de
Kloosterbibliotheek, Gerarduszaal
en de ruimtes (zalen, refter) op de
begane grond.

Dat betekent dat er in de komende maanden een
aantal veranderingen wordt doorgevoerd in de
kloosterkerk. Die aanpassingen kunnen hopelijk nog
voor Kerstmis worden gerealiseerd. Daarbij gaat het
onder andere om het aanbrengen van nieuwe verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie en om de
vervanging van de houten banken door comfortabele stoelen. De verbouwing is noodzakelijk omdat
Klooster Wittem zich voorbereidt op de toekomst,
waarin vrijwel alle kerkelijke vieringen gaan plaatsvinden in de kloosterkerk. De Gerarduskapel wordt
immers na de voltooiing van het werk in de kloos-

Zoals bekend maakt Klooster Wittem deel uit van de Provincie
St.-Clemens waartoe ook de redemptoristen uit Vlaanderen, het
noordelijk deel van Duitsland en
Zwitserland behoren. De provincie
werd in 2005 gevormd en telt op dit moment nog
zo’n 140 paters en broeders die in vijftien kloostergemeenschappen en pastorale plekken wonen. Wittem was in 1836 de eerste plek in Nederland waar
zich redemptoristen vestigden. Het klooster werd al
snel een belangrijk opleidingshuis door de vestiging
van een gerenommeerd seminarie. In het begin van
vorige eeuw werd Klooster Wittem daarnaast een
bedevaartsplaats voor de heilige Gerardus.
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Mededelingen

(redemptoristen internationaal)
Federatie

Van zondagavond 11 tot en met dinsdagmiddag 13
augustus kwamen in Perth (Schotland) de provinciale besturen van Noord-West-Europa samen om elkaars bereidheid te toetsen tot intensievere samenwerking. In de praktijk komt dat neer op het kijken
naar de mogelijkheden om in de toekomst toe te
groeien naar één provincie in Noord-West-Europa.
Het waren openhartige en eerlijke, maar tegelijkertijd ook moeizame en niet eenvoudige besprekingen. Uiteindelijk heeft men zich weten te vinden
in het toewerken naar een federatieverband. Twee
provincies (Londen en Wenen/München) zien die
federatie als voorlopig eindresultaat van dat samengaan. De provincies Dublin en St.-Clemens (waartoe
Wittem behoort) zien de federatie echter als een
weg die uiteindelijk naar een fusie moet leiden. Coördinator Johannes Römelt, voormalig provinciaal
overste van de Provincie St.-Clemens, zal het eindresultaat van de besprekingen delen met zijn team
en voorleggen aan het Generaal Bestuur van de redemptoristen.

Solidair

Redemptoristen in het zuiden van de USA zijn nauw
betrokken bij de opvang van vluchtelingen vanuit
Mexico die daar aan de grens worden tegengehouden. De redemptoristen van de provincie Denver
hebben een solidariteitsverklaring met hun confraters in de ‘Mississippi-delta’ uitgegeven. Ze schrijven o.a.: ,,We zijn solidair met onze medebroeders
die de immigrantenfamilies zonder papieren in de
Mississippi-delta bedienen en vergezellen en die
steeds meer bevreesd zijn voor deportatie. We ondersteunen de bisschoppen die oproepen om een
einde te maken aan invallen op werkplekken, waardoor hele families worden getraumatiseerd. Deze
acties zorgen voor wijdverspreide paniek in gemeenschappen. We zijn dan ook solidair met de redemptoristen die troost en spirituele steun bieden
aan dit volk van God, van wie vele asielzoekers en
vluchtelingen zijn die nota bene al vele jaren in de
Verenigde Staten wonen, en kinderen hebben die
burgers zijn van dit land.”

Schönenberg

Het was voor de redemptoristen in Zuid-Duitsland
een bijzonder jaar: 1919. In de loop van dat jaar
werden immers liefst drie nieuwe kloosters in die
regio betrokken. Twee daarvan zijn inmiddels gesloten omdat ook hier het tekort aan paters en broe2

ders niet meer kon worden opgevangen. Maar het
Klooster en de kloosterkerk (zie foto) op de Schönenberg bij Ellwangen (bisdom Rothenburg/Stuttgart) bestaat nog steeds en viert dit jaar dus zijn
eeuwfeest. In mei 1919 begonnen de redemptoristen daar hun werk, toen voornamelijk gericht op de
opvang en organisatie van de vele pelgrimstochten
die er plaatsvinden. Later werden de werkzaamheden aanzienlijk uitgebreid. Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 pelgrims naar de Schönenberg.

Zusters

In Lemberg in Oekraïne wordt binnenkort een nieuw
zusterklooster van de redemptroristinnen gebouwd.
Sinds 2014 wonen er vier zusters en twee postulanten in een klein huis van de redemptoristen. Maar
het bisdom heeft nu een stuk grond van drie hectaren beschikbaar gesteld waarop een nieuw klooster
moet verrijzen. De financiering wordt onder andere
gesteund door andere zusterkloosters. Zo stelde de
zustergemeenschap uit Ried (Oosenrijk) een bedrag
van 100.000 euro beschikbaar. Ook van de kant van
de zusters redemptoristinnen uit Ierland en Japan is
al financiële steun toegezegd!

Relikwie

Uit Eindhoven kregen we van de Maria Magdalenaparochie het bericht dat men daar bijzonder blij
is met de ontvangst van een relikwie van de heilige Maria Magdalena. De relikwie is afkomstig uit
Klooster Wittem. Op zondag 21 juli, de feestdag van
de patroonheilige (22 juli is de eigenlijke feestdag)
werd de relikwie overhandigd door Jeroen de Wit.
Een relikwie is een overblijfsel, dat komt van het Latijnse reliquia en het gaat in onze tijd om voorwerpen die met het lichaam van de heilige in contact
zijn geweest. De relikwie is in de kerk van de parochie in Eindhoven onder het altaarblad geplaatst bij
enkele andere relikwieën.

Hoe was ’t toen… september 1944
Deze dagen vieren we in onze regio ’75 jaar Bevrijding Gulpen-Wittem’.
Natuurlijk kijken we daarom in deze aflevering van Rondom Wittem terug op die roerige dagen van september
1944, toen ook de bewoners van Klooster Wittem hun vrijheid terugkregen.
lijden er Duitse soldaten. Op 11 en 12 september
Als we wat meer specifiek kijken naar de situatie in
bijvoorbeeld worden vanuit het klooster diverse
en rondom Klooster Wittem in die dagen, dan valt
gesneuvelden overgebracht naar het kerkhof in Meom te beginnen op dat het er zeker in die laatste
chelen, daarbij begeleid door een escorte van twaalf
oorlogsmaanden een drukte van belang is geweest.
soldaten die de kisten bedekt hadden met een vlag
In het klooster was een Duits lazaret (noodziekenmet het hakenkruis.
huis) gevestigd, maar op gegeven moment wisselde
Het kerkelijk leven in Wittem staat in die dagen vrijdie bezetting van dat lazaret. Eerst lagen en woonwel stil. De kroniekschrijver noteert: ,,De missen
den er Duitse gewonden, later Amerikaanse. Dan
zijn vandaag (zondag 10 september) uiterst schaars
weer was het erg druk, maar soms stond het ook
bezet. De Duitsers pakken overal jonge mannen en
leeg. Het waren voor veel mensen in de regio spanzelfs meisjes op om te werken aan de loopgraven.
nende dagen, zeker ook omdat Klooster Wittem in
Iedereen probeert zich schuil te houden en kan dus
die oorlogsjaren voor veel mensen een zeer belangook niet naar de mis komen.”
rijke plek was, waar ze kracht vonden om die moeiOok de verplegers die zich nog in Wittem ophouden,
lijke jaren door te komen.
willen eigenlijk niets liever dan weg uit het gebied.
Wittem zelf had kort
De berichten dat de Amerikanen al in de buurt van
voor de bevrijding een
Eijsden zijn, zorgt voor veel opwinding bij alle parbijzonder triest motijen. Het wordt steeds duidelijker dat de bevrijding
ment beleefd. In juli
nabij is. De kroniek: ,,Op deze dag komt Wittem
1944 werd een tiental
en omgeving pas goed te weten wat ‘planmässig
verzetsstrijders uit onze
zurückziehen’ betekent. Het was een ordeloze troep
regio verraden en afgevluchtelingen die probeerde zo snel mogelijk weg te
voerd naar de concenkomen. Tegelijkertijd steeg de vreugde bij de bevoltratiekampen.
Onder
king met het uur; men voelde de verlichting van de
hen bevond zich ook pabevrijding.”
ter Baars (foto) van het klooster en uiteraard leidde
Op 12 september is vrij plotseling de allergrootste
zijn aanhouding tot hevige emoties. Wellicht was er
drukte voorbij. Er passeren nog nauwelijks Duitse
nog de hoop dat het einde van de oorlog snel geauto’s en voetgangers die op de terugtocht zijn. Veel
noeg zou komen om verder onheil te voorkomen,
soldaten twijfelen: lopen we door of wachten we
maar dat bleek voor pater Baars ijdele hoop. Hij zou
op de vijand en geven ons over?... Intussen laten de
Bergen Belsen niet overleven….
vluchtende Duitsers wel een spoor van vernielingen
Intussen werd vrij snel na die beruchte ‘Klap van
achter: op tal van plaatsen wordt met springstoflaWittem’ op 21 juli wel al duidelijk dat de opmars van
dingen geprobeerd zoveel mogelijk barricades op te
de geallieerden snel vorderde. Beperken we ons in
werpen. Ook in Partij-Wittem worden diverse huizen
dit verhaal tot de belangrijkste feiten uit de maand
ernstig beschadigd. Buurdorp Gulpen loopt behoorseptember, zoals ze zijn weergegeven in de krolijk veel schade op. Bruggen worden opgeblazen, de
nieken van het klooster. Dan blijkt dat de Duitsers
statige rij bomen langs de vijver van het kasteel in
gaandeweg steeds meer in paniek raken. Op 1 sepGulpen sneuvelt en tegelijkertijd wordt ook de weg
tember komt het al tot een eerste ontruiming van
nabij het kasteel over de hele breedte opgeblazen.
het lazaret in het klooster. De zieken en gewonden
Omdat, vanuit Wittem gezien, ook de weg richting
moeten worden overgebracht naar veiligere oorWijlre wordt opgeblazen raakt Wittem enkele uren
den in Duitsland. Een paar dagen later is het lazaret
volledig geïsoleerd.
dan ook zo goed als verlaten. Vanwege de onduideDan breekt woensdag 13 september aan. De avond
lijke situatie besluit pater rector daarom weer een
tevoren hebben terugtrekkende Duitse soldaten
nachtwacht in te stellen in het klooster. Duitse troeal gemeld dat de Amerikanen tot bij Noorbeek en
pen lopen in die dagen het klooster in en uit. In de
Mheer zijn gekomen. Die woensdag kondigt zwaar
omgeving van kerk en kasteel staan de weilanden
geschut de definitieve komst van de bevrijders aan.
vol met auto’s, jeeps en ander materiaal van de zich
Kort na het middagmaal wordt in het klooster de bel
terugtrekkende Duitse groepen. Ook in die laatste
geluid ten teken dat de Amerikanen in aantocht zijn.
oorlogsdagen worden in Wittem nog voortdurend
Iedereen snelt naar de voorkant van het gebouw.
gewonde soldaten aangevoerd. En regelmatig over3

In de verte zien de kloosterlingen de eerste Amerikaanse tanks, aan de voet van de Gulperberg bij
hoeve de Bek (op de weg die binnendoor van Partij
naar Gulpen voert). Omdat de brug over de Geul is
opgeblazen en zo een directe toegang tot Partij belemmert, komen de bevrijders nu langs het voetpad
van hoeve De Bek naar de Rijksweg in de richting
van het klooster. Behoedzaam wordt het klooster
genaderd waar ze enthousiast worden ontvangen.
Maar de soldaten blijven zeer voorzichtig tot ze
ervan overtuigd zijn dat de kust echt veilig is. Via
dezelfde weg keren ze terug; op en rond de Gulperberg wordt flink gevochten, maar ook Gulpen
wordt dan bevrijd. Er worden vier Duitse soldaten in
krijgsgevangenschap genomen. Omdat ook Epen en
Mechelen de eerste Amerikanen op die dag mogen
begroeten, breekt er een spontaan feest los in grote
delen van onze gemeente: zeker in Gulpen is dat
het geval. Er ontstaat een optocht, met onder meer
varkens die versierd zijn als gevluchte NSB’ers. Van
Duitsgezindheid verdachte personen moeten in de
optocht voorop lopen en luidkeels ‘Oranje boven’
roepen. In een oogwenk is het hele dorp versierd en
vol vlaggen. 13 september wordt een onvergetelijke
dag…!
Ook de ochtend daarna is Wittem in feeststemming.
Boven de hoofdingang van het klooster wordt een
schilderij geplaatst dat enkele paters hebben gemaakt en dat het Vrijheidsbeeld voorstelt. Intussen
wordt er in het lazaret gewerkt; de Duitsers hebben
talloze bedden, kasten, stoelen en medische apparatuur achtergelaten. Maar alles bij elkaar blijkt het
toch vooral onbruikbare rommel te zijn. Op verzoek
van de Orde Dienst in Gulpen houdt men de ruimtes
wel beschikbaar.
De gevechten in de regio zijn op 14 september echter duidelijk nog niet voorbij. Met name in de bossen
rondom Eys en op de Eyserlinde bieden Duitse soldaten nog hevig verzet. Het leidt tot enkele gevaarlijke schietpartijen. In Gulpen en Mechelen gaat het
er dan al heel anders aan toe. Daar wordt ’s avonds
een begin gemaakt met het ophalen van leden van
de NSB en van andere personen die erg Duitsgezind
waren. Dat gebeurt op bevel van de Amerikaanse
commandant; de actie wordt uitgevoerd door de
Orde Dienst en de marechaussee. In Gulpen worden
de gevangenen verhoord in het kasteel, in Mechelen in de kelder van het patronaatsgebouw.
Op vrijdag 15 september wordt opnieuw duidelijk
dat de definitieve bevrijding van onze gemeente nog
niet is voltooid. De Duitsers zitten nog veel te dichtbij en vooral in en rond Eys wordt nog gevochten.
Veel plekken liggen nog binnen het bereik van Duits
geschut. Dat blijkt onder meer als op diverse plaatsen in feitelijk al bevrijde dorpen toch nog flink wat
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granaten inslaan.
In Gulpen gebeurt
dat zelfs midden
in het dorp. De
gang van zaken
doet de Amerikaanse
leiding
besluiten om met
dubbele
kracht
een zuiveringsactie op touw te zetten rondom Eys.
De hele omgeving
van Eys wordt uitgekamd. Geschut
wordt ontdekt en
Amerikaanse vrachtwagens
onschadelijk geop de Wittemer Allee
maakt; zes Duitsers
voor het klooster
worden doodgeschoten, velen raken gewond. Tegelijkertijd met de
aanval op Eys en daarna verder richting oostelijke
mijnstreek wordt ook de aanval op de Sneeuwberg
in Vaals ingezet. Dat betekent dat eerst Wahlwiller
en Nijswiller bevrijd moeten worden. Dat gaat verrassend snel; waar een paar dagen eerder Duitse
soldaten nog rustig patrouilleerden, heerst op die
16de september een betrekkelijke rust.
Enkele dagen later wordt het werkelijk rustig in onze
gemeente. Op maandag 18 september komen wagens van het Rode Kruis aan; hun mensen richten
opnieuw een lazaret in het klooster in. Het is een
zogeheten ‘clearing station’ waar zieken en gewonde soldaten worden opgenomen, die na een eerste
behandeling worden overgebracht naar verderop
gelegen ziekenhuizen, vaak in België.
Zuid-Limburg was dus de eerste regio in ons land
die zich bevrijd mocht noemen. Maar daarmee was
de ellende voor veel mensen nog lang niet voorbij.
Nog geen week na de bevrijding op 13 september
komen vanuit Terwinselen, Trintelen en Spekholzerheide de eerste vluchtelingen hierheen. Ze vinden
onderdak in verschillende cafés en hotels. In het
klooster wordt de Mariazaal ingericht als opvangruimte. Er kunnen meteen veertig mensen overnachten. Ook de grote spreekkamer van het klooster wordt gebruikt voor opvang. Veel evacués die
elders overnachten, komen in het klooster eten. Op
20 september verlaten de Amerikanen het lazaret
omdat ze het front moeten volgen. Steeds meer
vluchtelingen uit Kerkrade en omgeving zoeken onderdak in onze gemeente Op 25 september zitten
zo’n tweehonderd evacués in Klooster Wittem aan
tafel. Er wachten nog vele moeilijke weken…
Jef Brauers

Angst voor vrijdag de dertiende?
Deze week is het weer zover: vrijdag de dertiende!
Waar komt eigenlijk die angst voor een dag als vrijdag de dertiende vandaan? Een kort verhaaltje:
over de volheid van het getal 12 en het verstorende
duivelsdozijn.
In het jodendom was 13 nog een geluksgetal. Maar
toch waren er ook toen al twijfels. Het getal 12 staat
immers voor heelheid en volledigheid: een dag bestaat uit tweemaal 12 uur, een jaar uit 12 maanden.
Hoe zou het getal dat dit zo mooi afgeronde geheel
juist overstijgt, 13 dus, dan óók goed kunnen zijn?
In de volksmond werd daarom gesproken over een
duivelsdozijn.
Ook in het Nieuwe Testament krijgt het getal een
negatieve bijklank. Bij het Laatste Avondmaal was
Jezus een laatste keer samen met zijn 12 leerlingen.
Samen waren ze dus met z’n dertienen. De interpretatie maakte van Judas nummer 13, de onheilsbrenger. En op welke dag stierf Jezus nadat hij verraden
was? Juist, een vrijdag.
Er zijn nog andere voorbeelden in de kerkgeschiedenis die van vrijdagen en 13-en ongeluksbrengers
maken. Het einde van de Tempelridders bijvoorbeeld. In het jaar 1307 beval de Franse koning Philippe IV alle leden van deze orde aan te houden. Ze
waren hem te machtig geworden. Het bevel stond
in een brief die op vrijdag 13 oktober moest worden
geopend.
Maar het huidige ongemak bij de datum komt toch
vooral uit de Verenigde Staten. Een zekere Thomas
William Lawson maakte de datum namelijk populair
met een roman getiteld ‘Vrijdag de dertiende’ (uitgegeven in 1907). Hij verbond de ongeluksdatum
met extreme koersschommelingen op de beurs. In
1929 gebeurde dat vervolgens ook, niet op de 13de
van de maand, maar wel op een vrijdag. Vandaag
leeft het schrikbeeld verder in films, games, muziek.
Moet je je dan echt zorgen maken op een vrijdag
de 13de? Nou nee! Statistisch gezien brengt de dag
niet meer pech dan een andere, zo is bewezen. Verzekeringsmakelaars zien zelfs een lichte afname van
ongevallen op de ongeluksdag; misschien wel omdat sommige mensen juist extra opletten…..

Wist je dat…..
Wist je dat iedere maand die begint met een zondag een vrijdag de dertiende heeft?
Wist je dat er in elke periode van vierhonderd jaar
688 vrijdagen op de 13de van de maand vallen?
Wist je dat in Nederland het begrip ‘vrijdag de dertiende’ pas na de Tweede Wereldoorlog echt be-

kend werd? De historicus Albert van der Zeijden van
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft
hier onderzoek naar gedaan. Het naoorlogse veramerikaniseren van de Nederlandse cultuur heeft
hier een steentje aan bijgedragen. Ook de griezelfilm Friday the 13th uit 1980 heeft er aan meegewerkt. Maar ook nieuwsmedia hielpen flink mee
door steeds maar weer over het bijgeloof te blijven
publiceren.
Wist je dat er maximaal drie vrijdagen de dertiende
in een jaar kunnen voorkomen?		
Wist je dat op 13 augustus 2004 een bijgelovige
Roemeen overleed? Hij wilde de deur niet uit, bang
om een ongeluk te krijgen, maar werd in huis gestoken door een zeldzame, zeer giftige wesp.
Wist je dat vrijdag de dertiende een slechte dag is
voor de Amerikaanse economie? Amerikanen blijven massaal thuis op die dag, melden zich ziek en
weigeren belangrijke contracten te tekenen.
Cipier: Vandaag wordt gij terechtgesteld!
Veroordeelde: Vandaag? Op vrijdag de dertiende?
Dat nooit! Want dat zou mij niets dan ongeluk
brengen!’
(Het Vaderland, vrijdag 13 februari 1925)

5

Kloosterschatten (9)

Elk klooster heeft zijn eigen bijzonderheden. Soms zijn het opvallende elementen in kerk of kapel,
soms zijn het kleine voorwerpen die ergens in een van de gangen of kamertjes van het klooster staan.
Ze hebben allemaal een eigen verhaal. In deze rubriek laten we een aantal van die ‘kloosterschatten’ zien.
In deze aflevering van Kloosterschatten werpen we onze blik op een stukje verborgen verleden.
Het is er nog wel, maar toch niet meer…

Verborgen verleden van nóg een kapel

Maar laat ik beginnen bij een van de zoldertjes die
Klooster Wittem kent. Een onooglijke donkere ruimte die, zoals bij vrijwel alle zolders en kelders in het
klooster, is getransformeerd in een rommelhok. Er
staat een grote kast én een gehavend H.Hartbeeld.
Al vaker had ik me afgevraagd hoe die spullen daar
terecht waren gekomen. Want het zoldertje is alleen te bereiken via de trap die naar het zangkoor
leidt; er is daar een deur die leidt naar een doorgang waar je halverwege ook even moet klimmen
over het tongewelf dat zich bevindt in de doorgang
tussen kerk en ronde Mariakapel.
Tot ik de deur ontdekte op de foto hieronder, toen
werd me ineens alles duidelijk.

Op de foto zie je het oratorium, de kapel boven sacristie en Smartenkapel, waarin de paters, broeders
en studenten iedere dag hun liturgie vierden. En
rechts is een deur te zien die… de toegang vormt
naar het beschreven rommelhok… nu begreep ik
dat dat zoldertje eens de sacristie was! De grote kast
was de credenskast waarin de kazuifels waren opgeborgen. toen de ruimte als sacristie werd afgedankt,
had het H.Hartbeeld van Jezus, dat uit de mode was,
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een oneerbiedige plek gekregen in het hok. Vervolgens was de deuropening dichtgemetseld…!
De kapel had toen nog een neogotisch interieur. We
zien rechts een hoog spitsboograam. Als je vanaf
buiten kijkt (bij de brouwerij) kun je de omtrek van
de kapel nog herkennen aan deze ramen. Links op
de foto zien we een (heel ander) raam dat uitkeek
op het priesterkoor van de kerk. Het raam kun je nog
steeds zien vanuit de kerk, maar is nu geblindeerd.
Van het interieur op de foto is nu niet veel meer te
zien. In de jaren zestig werd de kapel naar de inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)
gemoderniseerd. Er werd een plat plafond aangebracht; vanaf buiten zie je dat de oorspronkelijke
kapel minstens drie keer zo hoog is geweest! Er ontstond nu een soort inwendige schoenendoos met
aan de linkerwand en de achterwand van het priesterkoor schrootjeshout. Het kan zijn dat economische motieven, zoals onderhoud en energiekosten,
ten grondslag lagen aan de verbouwing. Maar zeker
zullen de paters een modernisering hebben willen
invoeren naar de vernieuwde liturgische inzichten
én de smaak van die tijd. Of de héle communiteit
toen blij was met die verbouwing blijft nog een grote vraag…!

Het hoogaltaar aan de muur verdween en er kwam
op een groot podium een altaar en ambo (lezenaar)
te staan waarin de voorganger zich richt naar het
volk. Deze kapel heeft nog dienst gedaan tot en met
2006. Daarna werd ze omgedoopt in ‘Sala Musealis’.
Het idee was toen namelijk om daar een museum in
te richten. Zover is het nooit gekomen. De ruimte is
niet goed bereikbaar voor het publiek en het vraagt

heel wat inzet en investeringen om een museum te
runnen. De Sala werd feitelijk een depot voor de
kostbaarheden. Zeker toen ook objecten naar Wittem kwamen van kloosters in de Clemensprovincie
die gesloten werden, met name uit Vlaanderen.
De beelden van de Calvariegroep zijn afkomstig uit
het Atelier van de architect Pierre Cuypers in Roermond (met zijn kenmerkende wolkjes in het voetstuk van de beelden). Op grond van andere ontwerpen van Cuypers (o.a. de triomfboog van de Kapel
in ’t Zand in Roermond), mogen we veronderstellen dat de beroemde architect de schildering heeft
ontworpen en heeft laten uitvoeren door een Roermondse kunstschilder, wellicht Albin Windhausen.
We hebben alleen deze foto nog, dus heel precies
kunnen we de schildering niet beschrijven. We zien
een Majestas Domini, de tronende Christus. Aan
weerskanten op hun knieën vermoedelijk de Heilige
Alfonsus en Clemens. En rondom de troon de vier
dieren, zoals beschreven in het laatste Bijbelboek
de Apokalyps, de symbolen van de evangelisten. In
wijdere kring zien we verschillende redemptoristen
onder wie ik uiterst links alleen onze Heilige Gerardus herken.

Vanuit de kerkzolder kun je nog van bovenaf via een
luikje een blik slaan op de gewelven van de kapel en
de schildering. Dat is echter een andere schildering
dan op de foto is te zien. Vermoedelijk in de jaren
vlak na de oorlog bracht kunstenaar-pater Gerard
Mathot deze schildering aan. Wellicht had de bestaande schildering in de oorlog schade opgelopen.
De beeldengroep werd door hem van nieuwe polychromie voorzien in eigenzinnige kleuren. Misschien
vanwege beschadigingen werden alle beelden van
hun nimbus (stralenkrans) ontdaan, het bordje INRI
werd verwijderd van het kruisbeeld en de engelen
verloren hun vleugels.
De engelen sieren nu de kloosterrefter en de Calvariegroep (kruis, Maria en Johannes) bevindt zich
momenteel in de gang op de tweede verdieping; we
zijn op zoek naar een goede herbestemming voor de
kostbare beelden.
Jeroen de Wit

De Calvariegroep bestaat uit Jezus aan het kruis,
links zijn moeder Maria en rechts Johannes (die al
zijn evangelieboek in de hand heeft!). Daaronder is
een zogenaamd ciborium geplaatst (een altaaroverkapping), met daarboven het wapen van de redemptoristen met de wapenspreuk ‘Copiosa apud Eum
Redemptio’ (Bij Hem is overvloedige verlossing). Op
twee zuilen staan engelen met eucharistische symbolen: respectievelijk korenaren en een kelk met
druiven. Dan zien we links nog een H.Hartbeeld: het
beeld dat ik dus had gevonden in de voormalige sacristie. De sacristie is tijdens de verbouwing in de
jaren zestig afgesloten.

Het oratorium rond 2005, tijdens een jubileumviering
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Gerarduslezing door Gerd Leers
Vorig jaar werd voor
het eerst de Gerarduslezing gehouden,
toen door de bekende schrijver/columnist Gerard Kessels.
Het was ook toen al
de bedoeling dat de
Gerarduslezing een
jaarlijks terugkerende
fondswervende activiteit zou worden.
Steeds zal een bekende ‘Gerardus’ de
Gerarduslezing houden, over de vraag welke rol en
betekenis ‘onze’ heilige Gerardus Majella vandaag
de dag kan hebben.
De Gerarduslezing wordt gehouden op de eerste
zondag van de Gerardusweek (het octaaf), op 13 oktober. Dit keer is het de beurt aan Gerd Leers, oudburgemeester van Maastricht, oud-minister voor
immigratie, integratie en asiel, en thans waarnemend burgemeester van Brunssum. De lezing wordt
voorafgegaan door een ontvangst in de Gerarduszaal. Na afloop volgt, na het aperitief, een Italiaanse
maaltijd, verzorgd door Talentino, in de Kloosterrefter. Het programma duurt van 15.30 tot 20.00 uur.
De lezing is enkel in combinatie met de maaltijd bij
te wonen; de kosten bedragen 42,50 euro (inclusief
ontvangst, aperitief en maaltijd; exclusief de maaltijddrankjes). Men kan tot 8 oktober kaarten kopen
aan de receptie van het klooster of door overmaking van 42,50 euro p.p. op NL96 INGB 0001042400
t.n.v. Klooster Wittem, o.v.v. ‘Gerarduslezing 2019’.

Kunstdagen Wittem
Op vrijdag 6 september jl. is de
32e editie van de bekende Wittemse Kunstdagen met concerten, exposities, lezingen etc. van
start gegaan. In het 350e sterfjaar
van Rembrandt van Rijn zijn onder de vele activiteiten een aantal te beleven die
aandacht geven aan deze ‘grootmeester van het
licht’. Zo is er op woensdag 18 september om 17.00
uur een film over het leven, het werk en de techniek van Rembrandt, gevolgd door een maaltijd in
de kloosterrefter en om 20.15 uur een concert door
‘Camerata Trajectina’ met als thema ‘Het oor van
Rembrandt’ met muziek uit zijn tijd op historische
instrumenten. Een uitgebreide brochure met het
veelzijdige programma ligt klaar bij de kloosterreceptie. Of kijk op www.kunstdagenwittem.nl.
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Themawandeling ‘Klap van
Wittem’
Op zondagmiddag 15 september leidt pater Henk
Erinkveld een 8 km lange wandeling langs plekken
die herinneren aan ‘De klap van Wittem’. Op 21 juli
1944 werden in één klap tien verzetsmensen opgepakt door verraad van een Duitse officier die in
klooster Wittem in het lazaret werd verpleegd. Een
van die verzetsmensen was pater Bernard Baars, die
- net als zeven andere leden van de groep - het concentratiekamp niet heeft overleefd. De tocht voert
langs de plek waar het gebeurde en enkele andere
oorlogsmonumenten, en eindigt in de Wittemse
grafkelder bij de plaquette die aan pater Baars herinnert. Men kan zich aanmelden tot het moment
van vertrek, 13.30 uur, bij de kloosterreceptie. Deelname kost 2,50 euro.

Henk Manderslezing
Pater Henk Manders was een zeer
erudiete, inspirerende én geliefde
hoogleraar van de
Hogeschool voor
Theologie en Pastoraat in Heerlen.
Naar hem is deze
jaarlijkse lezing
genoemd, die bedoeld is als een
Impulsdag voor pastores en geestelijk verzorgers.
Dit jaar spreekt Dr. Erik Borgman. Op de website of
in Vensters kunt u meer lezen over deze lezing die
op zaterdag 5 oktober plaatsvindt in Kloosterbibliotheek Wittem.

Bijbelleesgroep
Een keer per maand
kunt u in Wittem deelnemen aan een leesgroep. Onder leiding van
Ageeth Potma worden
bijbellezingen van de
zondag samen gelezen; met elkaar wordt vervolgens
besproken wat die teksten ons te zeggen hebben.
De avonden zijn gepland op de woensdagen 18 september, 9 oktober, 13 november, 11 december en
duren telkens van van 7.30 tot 10.00 uur; u kunt ook
eenmalig aan een avond meedoen. Er wordt een
bijdrage voor de koffie en de kopieën gevraagd van
2,50 euro. U kunt informatie opvragen of u opgeven
via a.potma@redemptoristen.nl.

Over de grens

In de rubriek Over de Grens nemen we een kijkje in andere landen. Dat levert de ene keer een verhaal
op over een bijzonder persoon, de andere keer over een bedevaartplaats, over een kerk of over opvallende activiteiten. Dit keer gaan we naar Dresden, waar 25 jaar geleden de herbouw startte van
de schitterende Frauenkirche die begin 1945 werd verwoest bij een legendarisch bombardement.

Frauenkirche: ‘Europees Huis van de Vrede‘
Kerken oefenen op veel mensen een enorme aantrekkingskracht uit. Dat geldt ook voor mij. Op vakantie loop ik altijd wel enkele kerken binnen. Tot
drie jaar geleden stond het voor mij vast dat de
mooiste van al die kerken wel de basiliek SainteMarie-Madeleine in Vézelay moest zijn, in de regio
Bourgondië in Frankrijk. Muren van wel een meter dik, een kerk die pure soberheid uitstraalt en
al sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van Unesco
staat. Dat laatste lijkt me meer dan terecht.

En toen, drie jaar geleden, gingen we naar Dresden,
de barokstad bij uitstek. En we bezochten daar uiteraard ook de beroemde Frauenkirche. Absoluut
niet te vergelijken met de abdij in Vézelay, maar
wat is die protestantse Frauenkirche (foto) aan de
Dresdener Neumarkt ongelooflijk mooi! Voeg aan
al dat mooie toe, dat je er de enorme geschiedenis
van het gebouw kunt zien, en het lijkt me duidelijk
waarom veel mensen deze kerk beschouwen als een
absoluut juweel.

Natuurlijk heeft dat ‘gevoel’ voor deze kerk in dit
geval ook nadrukkelijk te maken met de geschiedenis van deze kerk. De originele barokke kerk werd
tussen 1726 en 1743 gebouwd en ook toen was het
al een van de mooiste kerken ter wereld. Twee eeuwen later, nu bijna 75 jaar geleden, was er van al
dat fraais echter helemaal niets meer over. Op 13
en 14 februari 1945 werd de kerk en vrijwel de hele
historische binnenstad tijdens het beruchte bombardement op Dresden verwoest. Naar schatting
kwamen 25.000 mensen om bij dat bombardement,
al zijn er ook schattingen die een veel hoger aantal
slachtoffers noemen. Tot op de dag van vandaag zijn
historici het oneens met elkaar: velen beschouwen
het bombardement als een regelrechte oorlogsmisdaad omdat Duitsland feitelijk al op de knieën was
gebracht, anderen denken dat deze verwoesting nodig was om de Duitsers te overtuigen dat de oorlog
echt definitief verloren was.
Hoewel de geallieerde luchtmacht Dresden zeer
intenstief bombardeerde, bleef de Frauenkirche in
eerste instantie overeind. De acht zandstenen pilaren hielden lang genoeg stand om de evacuatie van
honderden mensen mogelijk te maken. De temperatuur in en om de kerk bereikte 1000 graden Celsius. Uiteindelijk begaf de koepel het op 15 februari om 10.00 uur. Bijna 6000 ton steen kwam naar
beneden waarbij de massieve vloeren van de kerk
werden doorboord. Alleen twee stompjes muur
stonden nog overeind…

De geblakerde stenen van de kerk zouden bijna 45
jaar lang op een hoop blijven liggen, midden in de
stad. Kort na 1945 begon men wel al stenen fragmenten van de Frauenkirche te verzamelen en te
nummeren, zodat ze later eventueel gebruikt zou9

den kunnen worden bij de herbouw. Na de oorlog
werd Dresden een van de belangrijkste steden van
de DDR. De autoriteiten wilden de puinhopen opruimen en er een parkeerplaats aanleggen, maar de
stadsbewoners wilden dat niet: de ruïne moest een
blijvende nagedachtenis aan het bombardement
worden.
De jaren gaan
voorbij, maar
in
Dresden
was
vanaf
het moment
dat de oorlog
voorbij was,
één man al
bezig met de
toekomst van
de
Frauenkirche: Hans
Nadler (foto). Hij was werkzaam als conservator en
samen met zijn team startte hij met het opbergen
en inventariseren van brokstukken. Een deel van de
stenen was al gebruikt om de oevers van de Elbe te
verstevigen. Nadler slaagde er echter in om ook dié
stenen weer te verzamelen en te nummeren.
Regeringsleider Walter Ulbricht hakte later de
knoop door. Hij besloot dat alle overblijfselen van de
gevelde historische gebouwen verwijderd moesten
worden. En dan heeft Nadler een werkelijk geniaal
idee. Hij gaat planten zetten op de ruïnes. Om precies te zijn: rode rozen. En kort daarna bloeien op al
die stenen restanten schitterende bloemen. Nadler
krijgt steeds meer aanzien en wordt de leider van
het centrale instituut voor Monumentenzorg in de
DDR. Hoewel er telkens opnieuw plannen op tafel
komen om al die puinhopen op te ruimen slaagt hij
er tussen 1952 en 1982 in om dat te verhinderen;
sterker nog, onder zijn leiding worden in Dresden
het bekende Japanse Paleis, het operagebouw Semper en de katholieke Hofkirch al heropgebouwd.

In de tachtiger jaren groeit de ruïne uit tot een van
de grootste verzamelplekken van de vredesbewegingen in de DDR. En meteen na ‘Die Wende’ start
Nadler in februari 1990 de actie ‘Ruf aus Dresden’.
Hij kreeg wereldwijde steun voor de wederopbouw
van de kerk als een ‘Europees huis van de vrede’.
De kosten van de herbouw worden geraamd op 180
miljoen euro, maar ruim voor de start was er al 115
miljoen binnen.
Op 27 mei 1994 ging de herbouw van start, waarbij
gekozen werd voor een historische reconstructie van
de kerk waaraan vervolgens een aantal moderne ingrepen werden toegevoegd. Zo kun je tegenwoordig met een lift naar de koepel van de kerk toe om
te genieten van een prachtig uitzicht over de stad.
De wederopbouw zou elf jaar duren; de feestelijke
inwijding van de ‘nieuwe’ kerk vond plaats op 30
oktober 2005. Drie weken eerder was Nadler, wiens
naam onlosmakelijk is verbonden aan de Frauenkir-

che, gestorven! Dankzij Nadler werd het mogelijk
om bijna 50 procent (!) van de stenen van het oorspronkelijke gebouw te gebruiken bij de herbouw.
De Frauenkirche wordt jaarlijks door zo’n twee miljoen mensen bezocht. Er zijn ruim 2000 zitplaatsen
op de banken en de kerk heeft prachtige bouwkundige elementen zoals het 10 meter brede en 12 meter hoge hoofdaltaar.
Jef Brauers

De Neumarkt in Dresden is niet alleen de plek waaraan de Frauenkirche ligt. Het is ook de plek waar de Pegidabeweging ontstond in 2014. De demonstraties in de stad met zo’n half miljoen inwoners brengen duizenden
mensen op de been. Elke maandag wordt er actie gevoerd. Drie jaar geleden raakte schrijver dezes zelf verzeild
in zo’n bijeenkomst. We zaten met ons kwartet vakantiegangers wat te eten op een terras aan de Neumarkt.
Plotseling stonden we vlakbij enkele duizenden mensen met vlaggen en uiterst felle teksten. Vooral Angela
Merkel moest het ontgelden. Uiteraard kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ik ben midden in de
groep demonstranten gaan staan. Ik hoorde er de ene na de andere ongelooflijk haattekst. Vlak van tevoren
waren twaalf busjes met tientallen agenten het plein opgereden; ze namen precies halverwege het plein hun
stellingen in en zorgden ervoor dat Pegida en de tegendemonstranten van elkaar gescheiden bleven. Ik raakte
in gesprek met enkele Pegidadisten (bouwvakker, advocaat en ober) die me probeerden duidelijk te maken dat
‘die van de overkant’ allemaal door het stadsbestuur betaald werden om de stemming tegen Pegida te beïnvloeden. Feit: de Pegida-mars verliep zeer vreedzaam, terwijl het aan de overkant tot stevige schermutselingen
kwam tussen politie en gemaskerde jongelui. Een uurtje later was de actie voorbij. De politie werd bedankt voor
de medewerking aan de vreedzame demonstratie en iedereen keerde huiswaarts.
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Mededelingen
Overleden

Op woensdag 17 juli
werd iedereen in Klooster Wittem overvallen
door het totaal onverwachte overlijden van
pater Paul Revermann.
Hij woonde bijna tien
jaar in Wittem, maar
leidde een wat teruggetrokken bestaan. Voor
Klooster Wittem speelde
hij een belangrijke rol
in de liturgie en het pastorale werk. Hij ging vaak
voor in de vieringen, begeleidde de liturgie vaak als
organist en was altijd beschikbaar voor (biecht)gesprekken in de spreekkamer. Op 17 juli was hij op
de binnenplaats van het klooster bezig met het demonteren van enkele houten pallets toen hij door
de dood werd overvallen.

Overleden (2)

Op donderdag 8 augustus vond in de parochiekerk
van Wijlre de uitvaartdienst plaats van Jo Meessen.
Hij was op de voorafgaande vrijdag na een kort ziekbed overleden. Jo was, samen met zijn vrouw Paula,
vele jaren een trouw lid van het Gemengd Zangkoor
van Partij-Wittem. Ook in zijn woonplaats Wijlre was
Jo actief, met name bij de Heemkundevereniging uit
het dorp. Vanzelfsprekend waren veel koorleden uit
Partij-Wittem bij de afscheidsmis aanwezig. Namens
het koor sprak Marion Leurs-Mordang een prachtig
In Memoriam uit.

Kinderhoekje in de zomer

Al voor het derde jaar maken we als kindernevendienstgroep in de zomer een hoekje voor kinderen
in de Gerarduskapel. Wij bieden de laatste jaren niet
zo vaak meer een kindernevendienst aan; hooguit
een of twee keer per jaar. Er komen gewoon te weinig kinderen in de vieringen. Maar er komen wél
kinderen op zondagmiddag of doordeweek in onze
kerk en kapellen, zeker in de vakantietijd. Die kinderen proberen we te bereiken met het kinderhoekje.
Dit jaar hebben we daarbij gebruik gemaakt van een
platte houten boom, waarin papieren appels hingen
met op de achterkant een zakje met een vraag of
opdracht over de kerk of over het geloof. Kinderen
moesten bijvoorbeeld het ‘Wees Gegroet’ opzeggen, of tellen uit hoeveel schilderijen de Kruisweg
in de kerk bestaat. Of ze moesten een plaatje bij een
bijbelverhaal kleuren of een rebus oplossen. Appels
die ‘geplukt’ zijn, werden door ons aangevuld, zodat
de boom vol bleef. Naast de boom stomd een mand
met ‘oogst’ erop, waar de kinderen de opdracht die
ze uitgevoerd hadden in konden doen. Half augustus was de mand al flink vol. De leukste reactie:
Vraag: De kleine kapel naast de kerk heet ‘Smartenkapel’. Wat betekent smart? Waarom zou die kapel
zo heten?

Zomer in Wittem

Het programma van de zomermaanden ligt alweer
achter ons. We hebben weer een gevarieerd programma aangeboden, voor zowel de toeristen als de
mensen uit de buurt. En beide categorieën hebben
we gezien! Voor de zondagen was er een ‘buitenprogramma’ met afwisselende wandelingen, waarvan die op 21 juli (de dag van ‘De Klap van Wittem)
het best scoorde. De andere trokken telkens tussen
6 en 15 wandelaars. En er was ook weer een binnenprogramma, met drie inloopconcerten, een iconendemonstratie, een tentoonstelling van kazuifels
en liturgisch vaatwerk, een rondleiding door de tentoonstelling, een meditatiemiddag en een Peerke
Dondersmiddag. Het weer was soms te warm of te
nat, maar over het algemeen was de belangstelling
voor al deze activiteiten toch goed. En het avondconcert op 15 augustus trok zo’n 90 bezoekers, die
genoten van de mooie muziek.

Antwoord: smart betekent slim. Die kapel heet zo
want je kunt daar veel leren. (Voor wie misschien
niet zo thuis is in andere talen: in het Engels betekent smart inderdaad slim).			
Wat ons betreft was het kinderhoekje ook dit jaar
weer een geslaagde activiteit. We hebben er in ieder geval zelf plezier in gehad om het allemaal voor
te bereiden. De kindernevendienstgroep bestaat op
dit mooment uit Anjo Moulen, Ageeth Potma, Ghislaine Schyns en Miriam Willems.
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Kloosterfeest wordt bruisend evenement
Al enige jaren sluiten we het Gerardusoctaaf af met
een kloosterfeest. We hebben allemaal goede herinneringen aan het feest vorig jaar, toen we enorm
veel hebben kunnen verkopen en vooral dankzij de
veiling een mooie opbrengst bij elkaar hebben geraapt. Dit jaar vindt het feest plaats op zondag 20
oktober. Om 11.00 uur is er een eucharistieviering
in de Gerarduskapel met medewerking van Zangvereniging Maas & Neergalm o.l.v. Sylvia Berghs.
Aansluitend opent de schutterij van Mechelen het
feest met saluutschoten.
In de Kloosterbibliotheek is er die dag weer een
taxatiedag gepland onder de titel ‘Tussen kunst en
devotie’. Iedereen kan zelf religieuze voorwerpen
meebrengen waarvan je de achtergrond of de waarde wil weten. Een H. Hartbeeld of een schilderij van
Onze-Lieve-Vrouw, wellicht een bijzonder missaaltje of een relikwie van een onbekende heilige; wie
weet heb je iets van uitzonderlijke waarde!

Peter Dullaert, erkend register taxateur en theoloog,
en zijn dochter Anna, die als expert religieuze kunst
bij veilingbedrijf Catawiki werkt en sinds kort een eigen winkel heeft in Deventer, bekijken de voorwerpen met kennersoog en proberen de waarde aan
te geven. In drie ronden worden de voorwerpen
getaxeerd. Taxatie kan uitsluitend met aanmelding
vooraf via een formulier (te downloaden vanaf de
website of af te halen bij de receptie). Kosten bedragen 5 euro per object (max. 3 objecten p.p.), ter
plekke te voldoen.
Ook gaan weer religieuze voorwerpen in de verkoop! Er zijn nog heel wat voorwerpen gevonden
in het klooster en ook van andere redemptoristenkloosters naar hier gebracht, zó veel dat we dit jaar
weer een markt kunnen inrichten. Net zoals vorig
jaar kan in de veiling worden geboden op hoogwaardige religieuze kunstobjecten. De veiling begint om 16.00 uur, onder leiding van veilingmeester
Peter Dullaert. Momenteel worden de veilingstukken uitgezocht en gefotografeerd, sommige beelden
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en schilderijen worden ook gerestaureerd, dat alles
dankzij de hulp van enkele supervrijwilligers, die
daarmee de verkoopwaarde lekker opschroeven!
De veilingstukken worden in de Kloosterbibliotheek
opgesteld en kunnen daar bekeken worden op zondag 13 en woensdag 16 oktober telkens van 12.00
tot 15.00 uur. Schriftelijke biedingen gaan via formulieren, die klaarliggen in de Kloosterbibliotheek.
Een ingevuld formulier kunt u in een bus, in gesloten
envelop, achterlaten. Er kan tot 20 oktober uiterlijk
14.00 uur geboden worden. U kunt tot en met 19
oktober ook online bieden via de website. Deze bieding wordt vertrouwelijk behandeld en komt uiteindelijk ook in de ‘veilingbus’ terecht.
In de Kloostergangen is tussen 12.00 en 16.00 uur
een Kloostermarkt met verkoop van kloosterproducten zoals Gerardusbier en Gerardusbierkaas, en
met stands van organisaties in en rond het klooster
zoals de Wereldwinkel en Amnesty International.
Ook is er weer een wijnproeverij. In de zalen is tussen 12.00 en 16.00 uur een knutselhoek; verder is
er een presentatie te zien van reizen naar het land
van Gerardus (Italië) en Peerke Donders (Suriname).
In de sacristie is de vertoning van de film ‘Pleisterplaats voor de ziel’ over de veranderingen in Klooster Wittem, gemaakt door Henk Kroese en eerder
uitgezonden op L1. In de Kloostertuin is de beeldentuin van ‘Afrika Anders’ ingericht en verder is er een
presentatie over de stand van zaken van de restauratie van het waterrad.
En natuurlijk is er muziek! Dankzij de contacten met
het koor van de Zwanenhof, het voormalige retraitehuis van de redemptoristen in Twente, zakt een
groep muzikale Tukkers af naar het Zuiden! Op verschillende plekken door het kloostercomplex heen
zijn er optredens van het Borns Kleinkoor onder leiding van Bram van der Beek. Het mannenkoor zingt
een gevarieerd repertoire, van religieus tot musical.
Daarnaast treedt de zanggroep Damessimo op, vier
vrouwen die een mixture zingen van pop, klassiek,
musical en jazz, in verschillende talen. Beide ensembles worden begeleid door pianist Jos Beunders. En
natuurlijk is er op deze dag volop gelegenheid voor
onderlinge ontmoeting onder het genot van een
hapje en drankje in de Gerarduszaal, ons kloostercafé voor deze gelegenheid. Tot 20 oktober!

Colofon ‘Rondom Wittem’

Intern communicatieblad voor Klooster Wittem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers.
Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin november
2019 uit. Uiterste kopijdatum: 15 oktober 2019.

