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Da’s nog eens een opmerkelijke switch in een loop-
baan: van directeur van de werkgemeenschap van 
Klooster Wittem naar geestelijk verzorger binnen 
Zuyderland Care. 

,,Ik realiseer me de laatste weken steeds meer dat 
het inderdaad een enorme switch is. Niet iedereen 
gaat op z’n zestigste nog zo’n ingrijpende verande-
ring aan in zijn loopbaan. Van de andere kant: een 
aantal jaren geleden heb ik samen met een part-
ner al een eigen bureautje opgericht dat zich richt 
op ritueelbegeleiding en geestelijke verzorging. En 
stervensbegeleiding en individuele gespreksvoering 
zijn natuurlijk ook altijd al een wezenlijk onderdeel 
van het pastorale werk geweest. Dus de vaardighe-
den die je daarvoor nodig hebt, heb ik me in de loop 
der jaren wel eigen gemaakt. En soms komen din-
gen gewoon op je pad. Ik begrijp wel dat mensen 
dit een ongelukkig moment vinden om juist nu weg 
te gaan terwijl het zo’n belangrijke en ingrijpende 
periode is in Wittem, maar soms komen dingen ge-
woon op je pad. Ik leef in de luxe dat ik nooit zelf 
op zoek heb hoeven gaan naar een nieuwe baan. 
Twee jaar geleden werd ik benaderd door een groot 
ziekenhuis, vorig jaar nóg eens door een organisatie 
buiten onze provincie. Maar mijn betrokkenheid bij 
Wittem was te sterk om daarop in te gaan. Steeds 
waren er twijfels, ook nu trouwens. Maar uiteinde-
lijk heb ik nu toch ja gezegd. Het is een prachtige 
kans die ik krijg bij Zuyderland Care. We vormen 
straks met zes mensen een team voor de Westelijke 
Mijnstreek. Mijn basisplek is Geleen. We hebben de 
verantwoordelijkheid voor de geestelijke zorg in de 
zorghuizen en hospices die onder verantwoordelijk-
heid van Zuyderland vallen, van Beek tot Echt. Die 
geestelijke zorg kan gevraagd worden door bewo-
ners en patiënten, maar ook door verpleegkundi-
gen en zorgverleners. Zeker ook waar geestelijke 
verzorging een onlosmakelijk deel is van palliatieve 
zorg (een bijzonder aandachtspunt in Philippes‘ op-

dracht, jb) is deze baan spannend, boeiend en inspi-
rerend!“

Terug naar het begin in Wittem: pastoraal werker 
Philippe Cremers…

,,Mijn werkzaam leven begint zo rond 1988 als ik als 
straathoekwerker voor ‘t Groenewold, een stichting 
voor kerk en samenleving in Venlo, start. Ik werkte 
daar zeven jaar met zwerfjongeren, allochtone jon-
geren, woonwagenjongeren en zgn. autonomen. In 
1995 maakte ik de overstap naar de Bernardinuska-
pel in Heerlen waar ik als pastoraal werker aan de 
slag ging. Een paar jaar later kwam er een nieuwe 
vraag. Kerk en samenleving waren volop in bewe-
ging en rond 2000 was er een initiatief om de pa-
rochies van Epen, Margraten, Noorbeek en Cadier 
en Keer op pastoraal gebied sterker te laten samen-

Philippe Cremers neemt afscheid van Klooster Wittem 
‘De redemptoristen geven nooit op‘

Het is bepaald niet iedereen gegeven: op je 60ste nog een belangrijke switch maken in je loopbaan. 
Toch is dat waarvoor Philippe Cremers kiest, na bijna twintig jaar aan Klooster Wittem verbonden te zijn 

als pastoraal werker en directeur van de werkgemeenschap. 
Per 1 februari maakt hij de overstap naar Zuyderland, waar hij binnen een team van zes mensen 

aan de slag gaat als geestelijk verzorger in een aantal zorghuizen in de Westelijke Mijnstreek. 
We kijken met Philippe terug op een leven tussen redemptoristen, 

en vooruit naar de nieuwe, inspirerende uitdaging.
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werken, met name op diakonaal vlak. Het was een 
vernieuwend project. De rol van de kerk veranderde 
snel en de parochianen werden mondiger en lieten 
hun wensen duidelijker horen. Vol enthousiasme 
ben ik daar toen ingestapt als pastoraal werker. Ik 
kreeg een werkkamertje in Klooster Wittem. Jam-
mer genoeg heeft dat project niet zo lang geduurd 
omdat het bisdom er grote bezwaren tegen had. 
Tegelijkertijd waren er ook in Wittem allerlei ont-
wikkelingen. In 2002 zocht Wittem een leider voor 
het pastoraal team dat de verdere ontwikkeling van 
deze bijzondere plek vorm moest gaan geven, met 
name ook van de Kloosterbibliotheek. Spiritualiteit 
was daarbij een kernwoord. 

We gaan daar wel eens wat makkelijk aan voorbij, 
maar in de eerste jaren van dit millenium zijn er 
echt belangrijke keuzes gemaakt en besluiten geno-
men. Henk Erinkveld had al eind jaren tachtig on-
derzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden. 
In feite is toen het besluit genomen dat Klooster 
Wittem letterlijk open moest worden gegooid. Dat 
gold voor het pastorale werk, maar ook op aangren-
zende terreinen. Er ging gewerkt worden aan zaken 
waarvan we nu vinden dat ze heel normaal zijn in 
Wittem, zoals de culturele en spirituele activiteiten, 
lezingen op hoog niveau, discussies over allerlei 
maatschappelijke onderwerpen. Die ontwikkeling 
van wat tegenwoordig ‘publieke theologie’ of ‘cul-

tuurtheologie’ wordt genoemd, was een geweldige 
uitdaging. Er was in de loop van de jaren negentig al 
wat voorwerk verricht (de eerste kerststallenexpo-
sities en concerten waren er al), maar de inzet van 
het pastoraal team hierin begon eigenlijk in 2002 
met de ‘Engelen‘-expositie van de Bulgaarse hout-
kunstenaar Stefanov. In de loop van de tijd werden 
er vele exposities ingericht van bekende en minder 
bekende kunstenaars. Maar ook ons praatprogram-
ma Kloostergasten, de concerten van ensembles 
van  het Concertgebouworkest, ‘Sjoen Leedjes‘, de 
‘Nacht der Zielen‘ en vandaag de dag de ‘Wittemer 
Leergangen‘ en het ‘Wittemer Beraad’ zijn voorbeel-
den van wat de laatste 15 jaar op dat gebied in en 
vanuit Klooster Wittem is ontwikkeld. 
Toen ik begon, werd Klooster Wittem nog bevolkt 
door ruim twintig paters en enkele broeders. Die ke-
ken toen nog bij alles mee; dat was aan de ene kant 
fijn, maar zorgde soms ook wel voor ruis op de lijn. 
Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Nu is de 
situatie natuurlijk totaal anders.“

In de loop van die eerste milleniumjaren besluiten 
de redemptoristen tot een fusie van verschillende 
provincies - zo ontstaat de Clemensprovincie, maar 
ook tot een fusie van verschillende redemptoristen-
projecten in Nederland: de stichting Redemptio… 

,,Het aantal paters liep in Wittem - en eigenlijk over-
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al in West-Europa - snel terug. De draagkracht in de 
verschillende provincies werd steeds minder. Men 
ging op zoek naar vormen van samenwerking. Vroe-
ger had elk land wel één of meerdere eigen provin-
cies, maar het was voor iedereen duidelijk dat dit 
niet langer haal- en houdbaar was. Zo is dus in 2005 
de Clemensprovincie (een fusie van de provincies 
Zwitserland, Vlaanderen, Noord-Duitsland en Ne-
derland) ontstaan. Na een zoekende start kun je nu 
zeggen dat dat voor de langere termijn een juiste 
keuze is geweest. Iedereen ziet dat de veel sterke-
re samenwerking vruchten afwerpt. In eigen land 
werd op het niveau van de redemptoristenprojec-
ten samenwerking gezocht met ‘De Kapel‘ in Roer-
mond en met bezinningscentrum ‘De Zwanenhof‘ 
in Zenderen (Twente). Dit zou leiden tot de nieuwe 
‘stichting Redemptio‘, waarin de drie locaties wa-
ren vertegenwoordigd. Toch bleek al gauw dat we 
in Wittem, Zenderen en Roermond te doen hadden 
met verschillende culturen. In Wittem bijvoorbeeld 
was de invloed van de redemptoristen groot, terwijl 
in Zenderen op veel punten liberaler werd gedacht. 
Elke locatie had zo zijn eigen problematiek.“ 

En dan is Philippe Cremers niet langer enkel pas-
toraal werker maar ook directeur van Redemptio. 

,,Dat gebeurde in 2006. Die rol rolde eigenlijk auto-
matisch naar me toe. Ik had weliswaar een zekere 
ambitie daarin, maar ik wilde die rol slechts voor 
enkele jaren, tijdelijk. Van veel mensen kreeg ik ook 
eerlijk te horen dat ze me meer zagen als pastoraal 
werker dan als directeur… De directie van Redemp-
tio werd toen gevormd door Joke Mijdam en mij. 
Joke zou zich meer bezighouden met de zakelijke 
kant, ik met de inhoudelijke zaken. Het was een 
grote stap. Je draagt plotseling wél de verantwoor-
delijkheid voor ruim negentig mensen. Toch bleek 
Redemptio niet dé oplossing. De onderliggende ge-
dachte bij die fusie was dat 1+1+1 méér is dan 3… 
Maar na verloop van tijd bleek dat de drie partijen 
verschillende opvattingen bij hun opdracht en ook 
verschillende belangen hadden. Toen daar rond 
2009 ook nog eens een wereldwijde financiële cri-
sis overheen kwam, was het financieel niet meer te 
doen. Er ontstonden grote gaten in de begroting en 
de Redemptio-samenwerking kwam bijna automa-
tisch tot stilstand. In praktische zin heeft Redemptio 
zeker niet gebracht waarop we hadden gehoopt.“ 

Van pastoraal werker in betrekkelijke luwte naar 
de verantwoordelijkheid van een directeur. 

,,Dat was inderdaad iets totaal anders. Voor een 
goed beeld: in Wittem heb je te maken met twee 
gemeenschappen. Je hebt de leefgemeenschap en 
de werkgemeenschap waar ik dus nu nog een paar 

weken directeur van ben. Die twee groepen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker in de 
beginjaren heeft dat wel eens voor problemen ge-
zorgd. De leefgemeenschap moest er erg aan wen-
nen dat ze steeds minder verantwoordelijk was voor 
de pastorale ontwikkelingen van Klooster Wittem. 
Met name Henk Erinkveld en Jan Hafmans hebben 
daar ook dikwijls ruimte voor moeten maken in de 
communiteit. Dat is overigens wel altijd in een goeie 
verstandhouding gegaan. Na een interne herorde-
ning in 2012 van de verschillende functies die het 
klooster heeft (werkplek, woonplek en ontvangst 
van gasten) blijkt dat eigenlijk de hele voorkant van 
het klooster leeg staat. Er moet opnieuw gedacht 
worden over de toekomst van Wittem – ook al om-
dat de redemptoristen aangeven dat de draagkracht 
van de congregatie in mensen én financiën minder 
wordt. Natuurlijk wilden we dit gebouw graag in 
eigendom behouden. Er is gepraat met provincie, 
gemeente en ondernemers. En telkens moesten we 
tot de slotsom komen: we kunnen het financieel niet 
opbrengen. Twee jaar geleden is de knoop doorge-
hakt: het klooster wordt verkocht! Langer wachten 
met verkoop betekent onherroepelijk dat deze plek 
verloren gaat. En al duurt het voor veel mensen alle-
maal veel te lang nu, we hebben wel echt het gevoel 
dat we met de nieuwe eigenaar Klooster Wittem 
goed overeind gaan houden, zeker op pastoraal ge-
bied, maar ook op al die andere terreinen waarmee 
Klooster Wittem inmiddels een uitstekende naam 
heeft opgebouwd.“ 

Van een klooster met veel bewoners naar een een 
situatie met nog drie paters…. 

,,In minder dan dertig jaar is er een totaal nieuwe 
situatie ontstaan. Ik zei al dat Henk Erinkveld eind 
jaren 80 uitgebreid onderzoek had gedaan naar 
het belang, de mogelijkheden en de betekenis van 
Klooster Wittem als pastorale plek. Iedereen be-
sefte in die jaren al dat er in de toekomst minder 
paters zouden zijn. Toen is een basis gelegd voor een 
toekomst waarin ook niet-gewijden (alleengaanden, 
paren en/of gezinnen) deel konden gaam uitma-
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rijd, dan besef ik elke keer weer dat het een voor-
recht is om hier te mogen wonen of werken. Daar-
naast is er uiteraard die warme band die ik heb met 
alles wat met redemptoristen te maken heeft, met 
hun charisma, de invulling van hun pastoraal werk. 
Heel bijzonder!“

Nog wat te melden over Philippe privé…?
,,Zijn we gauw uitgepraat. Ben dus een Maastrichtse 
jongen, op mijn 18de gaan studeren aan de HTP, de 
latere UTP. Woonde en studeerde in die tijd in Heer-
len, leerde Marjo kennen en woon sinds m’n 33ste 
met haar in Brunssum. We hebben twee kinderen 
en inmiddels ook twee kleinkinderen. En zoals elke 
opa kan beamen: iets mooiers bestaat niet. We mo-
gen graag een bezoekje brengen aan het theater; 
ik heb zelf vroeger ook wel aan cabaret gedaan…. 
(op dat moment rinkelt de telefoon en meldt een 
schoonzoon zich met de vraag of opa Philippe wat 
babyluiers kan meebrengen, jb….) 

En hoe kijkt Philippe zelf terug op zijn directeur-
schap….? 

,Ik zei het al: net als nu het geval is bij mijn nieuwe 
baan heb ik destijds ook nooit gesolliceerd voor een 
baan van directeur. Hoe ik dat heb ingevuld, daar 
mogen anderen over oordelen. Ik denk wel dat ik 
paste in deze rol; het ligt er ook aan wat je verwacht 
van de man of vrouw in die functie. Ik weet wél dat 
ik zeker geen échte manager ben geweest! Van de 
andere kant geloof ik ook nadrukkelijk dat je op 
déze plek niet goed kunt functioneren als directeur 
wanneer je niet ook het juiste gevoel hebt voor al 
die aspecten rond kerk en samenleving die hier een 
wezenlijke rol spelen. Ik heb overigens ook regel-
matig nachten wakker gelegen van mijn werk, hoor. 
Ik lig nu soms nog wel eens wakker van de periode 
waarin we een aantal mensen moesten ontslaan. 
Het dragen van die verantwoordelijkheid was met 
afstand de zwaarste tijd als directeur in al die jaren.“

Jef Brauers 

ken van de leefgemeenschap. We vergeten het wel 
eens, maar dat onderzoek van Henk heeft er in feite 
toe geleid dat we nu staan waar we staan: dat Wit-
tem een pastorale plek van betekenis is en in de toe-
komst blijft, waar serieus naar mensen wordt geluis-
terd en waar cultuur en spiritualiteit een belangrijke 
plaats hebben gekregen. Het sluit ook helemaal aan 
bij het charisma, de opdracht van de redemptoris-
ten. Die snelle ontwikkeling heeft me overigens niet 
echt verrast. Maar zoals je nu niet weet hoe de we-
reld er in 2040 precies uit zal zien, zo kon je in 2000 
ook niet precies zeggen waar we nú zouden staan. 
Maar de tendens was toen al duidelijk. Toen ik hier 
begon, woonden er nog ruim twintig paters, nu nog 
drie. In die zin hebben we in pastoraal opzicht goed 
geanticipeerd op de toekomst en zou je in een illusie 
geleefd hebben wanneer je ervan was uitgegaan dat 
Klooster Wittem op een dag weer vol zou zitten met 
gewijde religieuzen.“

Philippe Cremers en de redemptoristen… 

,,Het inspirerende aan de redemptoristen vind ik dat 
ze nooit opgeven. Ze blijven trouw aan hun missie, 
gaan met charisma én met vertrouwen onverdroten 
verder. Veel congregaties zijn echt minder sterk in 
die overtuiging, maar hier - en bij de redemptoris-
ten in het algemeen - voel je dat men al het goede 
wil handhaven dat Wittem al sinds 1836 betekent 
voor deze hele regio. Ze accepteren dat er misluk-
kingen komen, maar geloven tegelijkertijd rotsvast 
dat die ook weer nieuwe kansen bieden. Iedereen 
beseft dat de jaren van het glorieuze, bijna extreme 
‘rijke Roomsche leven‘ voorbij zijn, maar door op 
een andere manier naar de werkelijkheid van nu te 
kijken, kun je wel nog stééds een grote rol van be-
tekenis spelen. Er is een tijd geweest van een soort 
‘ideologisch vacuüm‘ waarin kloosterordes en con-
gregaties niet goed wisten hoe ze verder moesten, 
maar uiteindelijk zie je dat ze, zeker de redempto-
risten, hun taken opnieuw vorm weten te geven en 
oppakken. Geloof het of niet, maar het afscheid van 
Wittem valt me zwaar. Ik merk het de laatste weken 
steeds duidelijker. Nu ik er vaker over nadenk, be-
sef ik ook steeds meer dat ik eigenlijk al mijn hele 
leven te maken heb gehad met de redemptoristen. 
Ik zie me als Maastrichts ‘germèke‘ (jochie) nog hier 
in Wittem op de parkeerplaats staan met mijn oma. 
Later ging ik studeren bij en met de redemptoristen 
en in het begin van deze eeuw kreeg ik een werkplek 
hier in Wittem. Ik ben mijn hele leven werkzaam ge-
weest binnen de kerkelijke setting; die ruil ik nu, op 
m’n zestigste, in voor een baan in de gezondheids-
zorg. Daar komt bij dat ik Wittem altijd een in alle 
opzichten fantastische plek heb gevonden om te 
werken. Als ik over Trintelen via Eys naar Wittem 

Afscheid Philippe Cremers
Op donderdag 30 januari neemt Philippe Cre-
mers afscheid van Klooster Wittem. Na twintig 
jaar verbonden te zijn geweest aan Klooster 
Wittem als pastoraal werker en directeur van 
de werkgemeenschap, gaat Philippe per 1 fe-
bruari werken als geestelijk verzoger binnen 
Zuyderland-Care. 
De afscheidsreceptie vindt plaats op donder-
dag 30 januari van 16.00 tot 19.00 uur in Kloos-
terbibliotheek Wittem.
Van harte welkom!
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Jan Bergmans overleden
Op 18 december overleed in het ziekenhuis in Heer-
len onze vrijwilliger Jan Bergmans uit Baneheide. Jan 
was jarenlang zeer nauw betrokken bij vele activitei-
ten in Klooster Wittem. Zo was hij een trouwe lector 
en rondleider, en ook was hij tal van jaren actief be-
trokken bij de jaarlijkse kerststallententoonstelling 
in de bibliotheek. Jan kampte als nierdialysepatiënt 
al jaren met een teruglopende gezondheid. Hij werd 
72 jaar. Onder de belangstelling van onder meer 
vele collega-vrijwilligers vond de uitvaartdienst op 
zaterdag 18 december plaats in de Gerarduskapel.

Compliment 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Gulpen-Wittem, op nieuwjaarsdag in de Kloosterbi-
bliotheek, werd ook nu weer de Uitstralingsprijs uit-
gereikt. Dit keer ging de prijs naar de stichting Leven 
naast de Brouwerij in Gulpen. Deze organisatie le-
vert voortreffelijk werk in uiteenlopende richtingen, 
zoals de Hoeskamer va Gullepe, het Alzheimer-, 
taal- en repaircafé en het Jongerencafé. In korte tijd 
heeft de stichting een bijzonder goede naam opge-
bouwd. Vele jongeren, ouderen en nieuwkomers in 
onze gemeente profiteren van haar activiteiten. 
Opvallend was dit keer ook het feit dat burgemees-
ter Nicole Ramaekers in haar toespraak veel lof uit-
sprak voor de vrijwilligers van onze Gerarduszaal. 
De burgemeester complimenteerde de groep zeer 
hartelijk voor de goede verzorging van de vele gas-
ten die elk jaar Kloosterbibliotheek Wittem met een 
bezoeker vereren. De complimenten werden door 
de vele aanwezigen ondersteund met een daverend 
applaus! 

Mededelingen
Jubileum koor
Het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem heeft op zon-
dag 17 november op stijlvolle wijze zijn vijftigjarig 
bestaan gevierd. De feestdag werd geopend met 
een feestelijke viering in de Gerarduskapel, waarbij 
het jubilerende koor op prachtige wijze de gezan-
gen verzorgde. Ook de solistische bijdragen van 
Martin Hurkmans waren zeker een hoogtepunt. Aan 
het einde van de mis werden de drie jubilarissen 
gehuldigd: Marion Leurs-Mordang en André Deen 
zijn veertig jaar lid van het koor, Rina Jacobs-Kok-
kelmans vierde haar zilveren jubileum. Uiteraard 
werden daarbij ook de bijbehorende versierselen 
van de Zangersbond aangeboden! Aansluitend vond 
in de Gerarduszaal de receptie plaats. Vrienden, fa-
milie en verenigingen zorgden voor een gezelige 
drukte. Namens de gemeente Gulpen-Wittem bood 
wethouder Jos Last gelukwensen aan, en uiteraard 
waren er bij monde van rector Henk Erinkveld ook 
uitgebreide felicitaties namens Klooster Wittem. De 
feestdag werd afgesloten met een gezellig besloten 
samenzijn van het koor.

Sjef Lumey overleden
Op 2 december overleed in het zorgcentrum in Gul-
pen onze vrijwilliger Sjef Lumey uit Partij. Sjef werd 
84 jaar. Voor de meesten zal hij vooral bekend zijn 
omdat hij al vele jaren een van de steunpilaren was 
bij het opbouwen van de fraaie kerststal in de oude 
kloosterkerk. Ook op andere fronten verrichtte hij, 
vaak in stilte, hand- en spandiensten. In Partij was 
Sjef vooral in fanfare Kunst en Vriendschap en in 
carnavalsvereniging De Ülle actief. Bij beide vereni-
gingen was hij benoemd tot erelid. De drukbezochte 
uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 7 december 
in de Gerarduskapel.
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Weetjes – nieuwtjes
Kerststallen 
De kerststallententoon-
stelling in de Klooster-
bibliotheek is officieel 
voorbij, maar toch ook 
weer niet helemaal. 
Want op 16, 17 en 18 ja-
nuari (donderdag t/m za-
terdag) is onze Klooster-
bibliotheek één van de 
locaties voor het ‘Wereldkerststallencongres’. Dat 
wordt één keer in de drie jaar ergens in de wereld 
gehouden. Dit jaar gebeurt dat in de Eurregio, met 
Aken als centrale plek. Op de drie genoemde dagen 
bezoeken kerststallenliefhebbers uit de hele wereld 
(maar toch vooral uit Europa) verschillende kerststal-
lententoonstellingen in Aken, Luik en Zuid-Limburg, 
waaronder dus ook Wittem. De congresgangers ko-
men in groepen: 3 keer per dag een ‘buslading’ (dus 
ca. 50 mensen). In totaal dus 3x3x50 = 450 mensen. 
Mogelijk heeft de organisatie nog enkele Wittemse 
vrijwilligers nodig als suppoost of gastheer/vrouw. 
Mocht dat zo zijn, dan hoort u dat vanzelf.

Lange preken? 
U bent katholiek en vindt dat de priesters in uw pa-
rochie te lange preken houden? Troost u: onderzoek 
heeft uitgewezen dat ‘onze‘ rooms-katholieke pries-
ters duidelijk korter preken dan de predikanten van  
andere kerken. De zondagspreek bij de Afro-Ame-
rikaanse gemeente in Amerika bijvoorbeeld duurt 
gemiddeld ongeveer 54 minuten, de protestantse 
collega’s doen het wat sneller met een gemiddelde 
van 39 minuten per preek. De rooms-katholieke pre-
dikanten hebben gemiddeld al aan 14 minuten ge-
noeg om hun boodschap over te brengen.

Priesterwijding in kamp  
Dachau
Op 17 december 1944, vorige maand precies 75 jaar 
geleden, werd in het concentratiekamp Dachau Karl 
Leisner tot priester gewijd. Het is de enige keer dat 
in de jaren van de Tweede Wereldoorlog iemand in 
een concentratiekamp de priesterwijding ontving! 
De wijding werd gedaan door de Franse bisschop 
van Clermont, Gabriel Piguet, die kort tevoren zelf 
was gearresteerd en gevangen gezet in Dachau. 
Het benodigde papierwerk voor de wijding was het 
concentratiekamp in gesmokkeld. Leisner liep op de 
ochtend van 17 december 1944 met een albe over 

zijn gevangeniskleren naar het altaar. Vlak na zijn 
wijding celebreerde hij zijn eerste mis; het zou ook 
bij die ene keer blijven! Leisner zou enkele maanden 
na de bevrijding van het kamp overlijden aan de ge-
volgen van tubercolose. In 1996 werd hij als mar-
telaar door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. 

Leisner groeide op in Kleve en was student theolo-
gie aan de universiteit van Münster. Hij organiseer-
de kampen voor de jeugd, naar voorbeeld van de 
katholieke jeugdbeweging, en was in 1934 door de 
bisschop benoemd tot diocesane jeugdgroepslei-
der. Dergelijke kampen waren in Duitsland na 1934 
inhoudelijk beperkt behalve als ze georganiseerd 
werden vanuit de NSDAP. Leisner probeerde die be-
perkingen te omzeilen en organiseerde de kampen 
daarom in de Benelux-landen, onder meer met hulp 
van de Liefdezusters van klooster Mariëndaal in 
Groesbeek. Ook organiseerde hij misbezoeken voor 
arbeiders binnen de Reichsarbeitsdienst. 
Tijdens een verblijf in een sanatorium in St. Blasien, 
vanwege tuberculose, hoorde een andere patiënt 
hem kritiek uiten op Adolf Hitler. De Gestapo arres-
teerde hem op 9 november 1939 als politieke ge-
vangene, een dag na een mislukte aanslag op Hitler 
in München. Hij zat eerst in twee gevangenissen, 
kwam vervolgens in concentratiekamp Sachsenhau-
sen en werd eind 1941 naar Dachau overgeplaatst 
waar een speciale afdeling voor geestelijken was. Na 
de bevrijding van Dachau werd hij naar een sanato-
rium overgebracht waar hij een paar maanden later 
overleed. 
Leisner werd begraven in Kleve en in 1966 werden 
zijn overblijfselen bijgezet in de Dom van Xanten. Hij 
werd in 1996 zalig verklaard. Zijn gedachtenisdag 
valt op 12 augustus. 

Colofon ‘Rondom Wittem’
Intern communicatieblad voor Klooster Wit-
tem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers.  
Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin maart 2020 uit. 
Uiterste kopijdatum: 15 februari 2020.
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De neogotiek kwam op in de negentiende eeuw; on-
der invloed van de romantiek verheerlijkte men de 
middeleeuwen. Architecten en kunstenaars imiteer-
den de romaanse en vooral de iets latere gotische 
stijl uit de tijd van de kathedralenbouwers in de elf-
de tot de vijftiende eeuw. Overgewaaid uit Engeland 
en geïnspireerd door restaurateurs als Violet-le-Duc 
in Frankrijk, bekend van de onlangs door brand flink 
gehavende Notre-Dame in Parijs, werd in ons land 
de neogotiek het alleenzaligmakende beeldmerk 
van de katholieke emancipatie na het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Met dit herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie had het protes-
tantisme definitief afgedaan als staatsgodsdienst 
en kreeg de katholieke kerk erkenning. Deze gods-
dienstvrijheid leidde tot een enorme groei van het 
katholicisme in ons land, dat zou uitmonden in het 
Rijke Roomse Leven, waarvan Kardinaal van Rossum 
(de eerste kardinaal in ons land na de Reformatie) 
een grote representant werd.

De neogotische bouwstijl werd met name gepropa-
geerd door de architect Pierre Cuypers (1827-1921). 
Wie zijn naam noemt, denkt meteen aan het Rijks-
museum en het Centraal Station in Amsterdam, 
gebouwen die al tijdens de bouw door calvinisten 
werden verfoeid omdat ze te rooms van snit waren. 
We kunnen als het gaat om het religieuze erfgoed 
niet om deze autoriteit heen: zo is hij bekend van 
de Martinuskerk in Wijck, de Lambertuskerk in Veg-
hel en de Catharinakerk in Eindhoven om er enkele 
te noemen. Cuypers bouwde zo’n 80 kerken in ons 
land; hij restaureerde ook een aantal, zoals de Mun-
sterkerk in Roermond. Nou ja, restaureren; hij liet 
zijn fantasie de vrije loop en ontwierp er wat torens 

bij die de voormalige abdijkerk nooit had gekend. 
Maar wie zal daarom rouwen: vriend en vijand moe-
ten bekennen dat het een prachtige harmonieuze 
kerk is geworden. 

Cuypers liet zijn gezag gelden als een regent: zijn 
neostijl beschouwde hij zelf als een soort natuur-
wet, ingegeven door God zelf. In Roermond richtte 
hij in 1852 een grote werkplaats op met François 
Stolzenberg, met wie hij later ruzie kreeg: zo gaat 
dat met mannetjesputters. In de hoogtijdagen had 
hij 60 man personeel in dienst. Maar beeldhouwers 
die bij hem in de leer waren geweest, trokken vaak 
bij hem weg en richtten vervolgens een eigen atelier 
op. Roermond bruiste in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw van de kerkelijke kunstnijverheid. 
Naast de beeldhouwers had je de kunstschilders 
voor de kruiswegstaties en de muurbeschilderingen 
van de kerken, zoals verschillende generaties van 
Windhausen (die ook vele portretten van redempto-
risten schilderden, nu nog aanwezig in ons klooster), 
en de glazeniers, zoals de verschillende generaties 
van Nicolas; daarnaast waren er ook ateliers voor 
paramenten en vaatwerk. Om alle kerken ingericht 
te krijgen, ontstond, naast meer artistiek vormgege-
ven beelden, een massaproductie. Daarbij werd wel 
de opmerking gemaakt dat het om poppen ging die 
allemaal net een beetje verbouwd werden naar de 
typische karaktertrekken van de heilige. Het atelier 
van Cuypers leverde, om maar eens te noemen, vele 
Gerardusbeelden aan de redemptoristen, zoals ook 
ons devotiebeeld. 

Mijn indruk is dat de redemptoristen een haat-liefde 
verhouding hadden met Cuypers (dat zou nog een 
onderzoek waard zijn!). Bij mijn weten is geen en-
kele redemptoristenkerk ontworpen door deze ar-
chitect, maar werd wel het interieur van de kerken 
vaak verrijkt door Cuypers en zijn volgelingen, zoals 
de prachtig beschilderde Kapel in ’t Zand in Roer-
mond, waar de triomfboog letterlijk en figuurlijk 
een hoogstandje is. De redemptoristen hielden zo-
wat alle ateliers te vriend en bestelden om beurten 
bij ieder atelier een kunstwerk.

De onontkoombare neogotische stijl sloop ook bin-
nen in Wittem. De redemptoristen hadden, toen zij 

Kloosterschatten (11)
Een neogotische route in Wittem

Klooster Wittem is oorspronkelijk gebouwd in de barokstijl; de kerk (en een klein stukje tussen kerk en Gerarduska-
pel) is nog het enig overgebleven deel van het oorspronkelijke kloostercomplex en vrij uniek voor Nederland. Het 
(nieuwe) klooster dat gebouwd is aan het eind van de 19de eeuw draagt kenmerken van de neogotiek in zich. Al-
lereerst is de bakstenen gevel een bewijs daarvan. We zien de spitsbogenramen van de bibliotheek aan de straat-
kant; evenzo zijn de spitsbogenramen van de voormalige communiteitskapel nog te zien aan de achterkant van het 
klooster boven de sacristie.
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bonden!). Het hekwerk dat het priesterkoor afsluit 
vertoont artistiek gezien eigenlijk vakmanschap van 
grotere allure dan de communiebank zelf! 
Het topstuk van het atelier van Cuypers in ons 
klooster is toch wel de Sedes Sapientiae (zie foto’s 
hieronder): de Zetel der Wijsheid, zoals één van de 
titels van Maria luidt. Je bent er vast al vaak langs 
gelopen, want het beeld stond het laatst in de gang 
van de receptie naar de refter. Het is in een neoro-
maanse stijl uitgevoerd; het prototype van de Zetel 
der Wijsheid kwam namelijk in de gotiek niet meer 
voor, dus er waren geen gotische voorbeelden van. 
Wellicht is dit houten gepolychromeerde beeld wel 
een unica; getuige een onlangs opgedoken foto is 
het beeld in het atelier van Cuypers vervaardigd 
voor de bibliotheek, het trotse bolwerk van de wijs-
heid in het klooster. Het is dus uit het laatste de-
cennium van de negentiende eeuw. Het beeld toont 
Maria die als gekroonde koningin op een troon zit 
met het Kind Jezus op schoot, dat een boek vast-
houdt met daarop de tekst “Ego svm Lvx Mundi” (Ik 
ben het Licht van de Wereld). Met zijn rechterhand 
maakt Hij een spreekgebaar. Maria heeft in haar lin-
kerhand een scepter. Dit beeld krijgt binnenkort een 
plaats in het pand van het atelier en het woonhuis 
van Cuypers in Roermond, dat nu een museum is. 

Overigens krijgen álle kunstschatten, als ze niet in 
het Klooster blijven, een waardige herbestemming 
in een museum of een kerk. Behalve de beelden bij 
de entree, die blijven daar als wachters aan de poort 
staan. Zijn ze ook van Cuypers? Nee, dat wisten we 
al wél. Sander van Daal, kunsthistoricus uit Wijlre 
en een van onze adviseurs, ontdekte laatst dat het 
beeld van Sint-Jozef gemaakt moet zijn door Jean 
Oor. Die was in dienst geweest bij Cuypers maar was 
in 1861 voor zichzelf begonnen met een atelier aan 
de Kapellerlaan. En tja… dan zal die meneer Oor ook 
Alfonsus wel hebben geleverd! 

Jeroen de Wit

het kloostercomplex betrokken, de aanpassingen 
van de achttiende-eeuwse kerk mooi in de barokke 
stijl gehouden, zoals het imposante hoogaltaar met 
de H. Alfonsus. Maar in de huidige Smartenkapel 
moest een barok beeld van de H. Theresia wijken 
voor een piëta in neogotische stijl, geschonken 
door Pater Bernard, vermoedelijk afkomstig uit een 
Roermonds atelier. In de redemptoristenkerk van 
Amsterdam staat een exact gelijke piëta, alleen wat 
anders beschilderd. Maria draagt een kleed met ver-
guld gepolychromeerde ornamentatie van granaat-
appelmotieven. Dat is wel een vreemde combinatie 
met het halfnaakte lichaam van de gestorven Jezus 
op haar schoot, merkte onze rector laatst in een ver-
gadering op – kan het contrast nog groter! Met de 
huidige vernieuwingsoperatie van Klooster Wittem 
wordt deze Smartenkapel overigens gewijd aan de 
H. Clemens. We hebben in Wittem immers al een 
Mariakapel en we merken dat de devotie voor de H. 
Clemens Maria Hofbauer bij onze bezoekers groeit. 

Ook veel meubilair in het klooster dat broeder An-
dreas met zijn companen maakte (zoals de orgelkas-
sen en de lavabo in de sacristie) is in neogotische 
stijl uitgevoerd; ja, het was nu eenmaal de mode in 
die tijd…! De communiteitskapel (waarover ik eer-
der schreef in Rondom Wittem nr. 95) was zelfs ge-
heel in neogotische stijl. Boven het altaar was een 
Calvariegroep opgericht, die nu nog verspreid in het 
klooster te zien is en die waarschijnlijk naar een Cuy-
perskerk gaat verhuizen. 

De communiebank in de kerk dateert van 1892 en 
komt vermoedelijk uit het atelier van Cuypers. Het 
beeldhouwwerk, hoe mooi en vakmatig ook, met 
prachtige natuurstenen zuiltjes vervaardigd, is wél 
gemaakt als een soort confectie van gipsen afgiet-
sels, geleverd in verschillende varianten aan vele pa-
rochies. In de nieuwe situatie is deze communiebank 
het fundament geworden worden voor altaar en le-
zenaar (wie liturgisch wat is onderlegd, zal zeggen 
dat hiermee offer en communie intrinsiek zijn ver-
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De kerststallententoonstelling 2019 zit er weer op. 
Alles is naar tevredenheid verlopen en zoals ieder 
jaar hebben we weer veel positieve reacties gehad. 
Een greep uit het gastenboek: 

“Ieder jaar weer een mooie bijdrage aan het kerst-
gevoel. En onze kleinzoon van 2,5 jaar laat ons weer 
anders naar de tentoonstelling kijken.”

“Op aanraden van schoonmoeder komen kijken. Dit 
hadden we niet willen missen.”

“Heb genoten van de creativiteit en de liefde die in 
de kerststallen zit. En wat een ambiance!” 

“De meeste kerststalen waaren mooi, andere gewel-
dig en somige heel gek. Anne”

We hebben dit jaar 1874 bezoekers gehad, 98 meer 
dan vorig jaar (dan tellen we niet de bijna 400 extra 
bezoekers van vorig jaar mee, die toen meededen 
met een wandeling waarbij een bezoek aan de ten-
toonstelling een gratis onderdeel van de wandel-
tocht was). Het goede bezoek kwam misschien wel 
mede door de publiciteit. Behalve de gewone pu-
bliciteit via folders en berichtjes in kranten/bladen, 
zijn we twee keer op de radio geweest: op zaterdag 
14 december op L1 bij het programma ‘Cultuurcafé’, 
waar Jo Brouns en Ankie Wesselius geïnterviewd 
werden, en op zondag 22 december op Radio 5, bij 
‘Zin in weekend’, met een gesprek met Ageeth Pot-
ma en pastoor Ruud Verheggen uit Eijsden. 
 

Het was een bijzondere tentoonstelling, zoals al van 
tevoren aangekondigd, met ‘de mooiste kerstgroe-

pen’ van de ‘Vrienden van de Kerststal’. Ik heb in 
de vorige Rondom Wittem gevraagd om uw mooi-
ste kerststal uit de tentoonstelling op te sturen. Dat 
heeft niemand gedaan en misschien is dat ook wel 
verstandig. Want wat is de mooiste kerststal? Soms 
is het leuk om een heel originele creatie te zien. 
Maar een traditionele kerststal zoals iedereen hem 
van vroeger kent, met Maria in het blauw en met 
veel schapen, blijft toch ook altijd mooi en ontroe-
rend.

Ageeth Potma

Soms maakt een verhaal een kerstgroep bijzonder. De groep op bovenstaande foto is van Peter en Ida Diemer, leden 
van de ‘Vrienden van de Kerststal’. Hij lijkt gebreid, van verschillende kleuren fijn koperdraad. Ze vertelden dat ze 
zo’n groep zagen staan tijdens een vakantie in Tsjechië. Toen ze vroegen of een dergelijke groep te koop was, wer-
den ze verwezen naar een Russische kunstenaar. Deze zei: “Ik kan hem voor jullie maken, maar het duurt een jaar 
voordat ik hem af heb.” En hij wilde vooruit betaald krijgen: een paar honderd euro. Peter en Ida waagden het erop. 
En inderdaad. Na ongeveer een jaar werd een pakket bij hen thuisbezorgd met de kerstgroep.

Kerststallen trokken bijna 1900 bezoekers!
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Wittem is in hele kerstperiode 
populair
Kerstmis is voor kerken de drukste tijd van het jaar. 
Nog steeds. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat 
het lang niet meer zo druk is als een paar jaar gele-
den. Jarenlang was er een grote groep van mensen 
die misschien niet meer zo vaak naar de kerk gingen, 
maar dat met Kerstmis wél deden. Maar die groep 
wordt kleiner. Voor veel mensen heeft het Kerst-
feest niets meer met kerk of geloof te maken. Dat 
is te merken in veel parochies, en uiteraard ook in 
Wittem. Dit jaar waren er met Kerstmis (d.w.z. kerst-
avond en Eerste en Tweede Kerstdag) in totaal 1268 
kerkbezoekers, een paar honderd minder dan vorig 
jaar. Dat kwam onder andere doordat er nog maar 
twee kerstavondvieringen waren in plaats van drie. 
Minder vieringen betekent bijna altijd ook minder 
mensen. Zo is het nu eenmaal.

Maar Klooster Wittem heeft gelukkig meer te bie-
den dan alleen maar vieringen. Het bezoek aan kerk 
en kapellen op de zondagmiddag of op de middag 
van feest- en vakantiedagen, neemt niet af. In de da-
gen rond Kerstmis, wanneer veel mensen vakantie 
hebben, zijn er vrijwel steeds mensen in de kerk. Ze 
steken een kaarsje op, kijken wat rond of gaan in de 
bank zitten voor persoonlijke bezinning. 

Sinds enkele jaren zet 
de Werkgroep Kinder-
nevendienst een tafel-
tje bij de kerstboom in 
de Gerarduskapel, met 
papieren sterren, klok-
ken of kerstballen, die 
kinderen kunnen versie-
ren en waarop ze kerst-
wensen kunnen schrij-
ven, om ze daarna in de 
boom te hangen. Daar 
is dit jaar volop gebruik 
van gemaakt. De kerstboom in de Gerarduskapel is 
werkelijk bedolven onder de papieren kerstwensen. 
Er zijn zó veel versieringen gemaakt dat ze op z’n 
laatst niet meer in de boom pasten.

Ook de kloosterboekwinkel heeft te maken met 
kerstdrukte. Er is in de hele kerstperiode goed ver-
kocht. Kalenders natuurlijk, maar ook boeken. Ook 
de Wereldwinkel heeft deze maand heel goed ge-
draaid. De kerstartikelen waren in de aanbieding: 
ze werden verkocht met 10% korting (na Kerstmis 
zelfs met 20%). Daar is goed gebruik van gemaakt. 
Er hoefden op 31 december nauwelijks nog kerst-
artikelen te worden opgeborgen: vrijwel alles was 
verkocht.

Sfeervol kerstdiner in de refter

Sinds enige jaren nodigt de communiteit gasten uit 
voor haar kerstdiner op eerste kerstdag. Dat was 
een idee van pater Van Passen. Hij had gehoord over 
een kerstdiner in Venray dat door een groep vrijwilli-
gers georganiseerd werd en waarvoor iedereen zich 
vrij kon inschrijven. En hij dacht dat we zoiets ook in 
Wittem wel konden doen. De rest van de communi-
teit vond het meteen een goed idee. Natuurlijk kon 
niet van de vaste communiteit-koks gevraagd wor-
den om ineens voor een veel grotere groep te gaan 
koken. Zeker niet met Kerstmis, wanneer iedereen 
het sowieso al extra druk heeft. 

Dat eerste jaar bestelde pater Van Passen daarom, 
van zijn eigen spaargeld, het eten van cateringbe-
drijf Talentino. Voor de gasten was het eten name-
lijk gratis – dat wilde pater Van Passen zo, zodat ook 
mensen met een kleine beurs zich konden opgeven. 
Er werd – en wordt nog steeds – wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd, maar dat dekt toch niet helemaal 
de kosten. Verschillende vrijwilligers en communi-
teitsleden hielpen dat eerste jaar om het kerstdi-
ner te doen slagen: opdienen, de refter versieren, 
afwassen. Want een kerstdiner geven is méér dan 
alleen koken. 
Inmiddels is er wat ervaring opgedaan. Na dat eer-
ste jaar is geen gebruik meer gemaakt van catering, 
maar wordt er zelf gekookt in de keuken van het 
klooster. En er zijn steeds meer mensen die ingaan 
op de uitnodiging. Sommigen komen nu al een aan-
tal jaren, anderen proberen het gewoon een keertje. 
Het is ieder jaar weer spannend wie er komen. Pater 
Van Passen kan het helaas niet meer meemaken. Al-
leen het eerste jaar is hij erbij geweest. Het tweede 
jaar was hij al te ziek om nog aan een kerstdiner mee 
te doen en in 2018 is hij gestorven.
De gasten komen binnen rond 12.00 uur (na de vie-
ring met het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem). 
Rond 13.00 uur begint de maaltijd; vier gangen, af-
gewisseld met het zingen van kerstliederen en het 
luisteren naar een of twee kerstverhalen. Dan is er 
even pauze, met eventueel een kort bezoek aan de 
kerststallententoonstelling, en daarna wordt rond 
16.00 uur afgesloten met een kopje thee/ koffie met 
iets lekkers erbij. 
Het is niet zeker of de traditie kan worden voortge-
zet. De refter en de keuken zijn volgend jaar immers 
niet meer vrij te gebruiken door de communiteit.
Maar het Kerstdiner van 2019 was in ieder geval 
zeer geslaagd en bijzonder sfeervol!



11

Apostolaat van de pen
Vanaf dat de redemptoristen zich in 1836 in Wittem 
vestigden, hebben zij zich erop toegelegd het Woord 
van God niet alleen met woorden, maar ook ‘met de 
pen’ te verkondigen. Een van de eerste zorgen van 
de eerste rector, pater Alexander Cszitkovicz, was 
om een eigen, bescheiden drukkerij op te zetten; 
toch wel bijzonder voor een beginnend klooster. 
Het ging hem erom “geschriften uit te geven om de 
vruchten van de volksmissies te versterken, het de-
votieleven te verlevendigen en het christelijk leven 
te verdiepen”. Zo werden onder meer geschriften 
van de stichter Sint-Alfonsus vertaald; het boekje 
‘Bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament’ vond zo 
zijn weg naar vele duizenden katholieke gezinnen. 
De drukkerij zelf ging overigens al na twee jaar over 
naar de firma Alberts, die daarvoor wel moest be-
loven om zich vanuit Sittard “vóór Pasen 1838 bin-
nen hoogstens een kwartier afstands van Wittem als 
boekdrukker te vestigen”. Fa. Alberts in Gulpen was 
dan ook – vier generaties lang - de huisdrukker van 
Klooster Wittem, onder meer - van 1920 tot 1988 - 
van de Sint-Gerardusklok.

Van Sint-Gerardusklokje naar 
Gerardus Magazine
En daarmee zijn we beland bij ons jubilerend blad. 
Een gedenkwaardig moment is het toch wel, nu we 
toe zijn aan nummer één van jaargang 2020 van het 
Gerardus Magazine. Het blad bestaat daarmee een 
eeuw, als we de naamwisselingen door de tijden 
heen voor lief nemen. Zoals u hiernaast ziet, begon 
het ‘Wittemse blaadje’ als ‘Sint-Gerardusklokje’, een 
naam die het 45 jaar hield. In 1965 begon een tijd 
van vernieuwingen en de naam ‘brokkelde steeds 
meer af’: het klokje werd eerst ‘klok’, en vanaf jaar-
gang 2000 ging ook het ‘Sint’ eraf. In 2009 kende het 
blad een ware gedaanteverandering. Geen ‘blaadje’ 
meer op A5-formaat, maar twee keer zo groot en in 
magazine-vorm. 

Wij zeggen met trots dat het blad daarmee volwas-
sen en eigentijds is geworden. Maar zo doen we on-
recht aan de 89 jaar lange geschiedenis die daaraan 
vooraf is gegaan. Het blaadje was in al die jaren wel-
iswaar klein en bescheiden, met nauwelijks foto’s 
en illustraties, maar kende in de beginjaren wel een 
vliegende start met een oplage die we vandaag nau-
welijks nog voor mogelijk houden. 

Ik schetste zojuist al de publicatielust van de re-
demptoristen. Met name na zijn heiligverklaring in 
1904 nam de verering van de H.Gerardus – ook el-
ders in Vlaanderen en Nederland, met name rond 
redemptoristenkloosters - toe en om die te bevor-
deren werd besloten om, aldus de kronieken, “een 
maandschrift op te richten Sint-Gerardus ter eere, 
om de godsvrucht tot den grooten Heilige en Won-
derdoener te bevorderen.” 

Om een goede start te maken, werden in 1919 
20.000 circulaires gedrukt en verzonden aan allerlei 
kerkelijke en maatschappelijke instituten en aan par-
ticulieren door heel het land met het verzoek pro-
paganda te maken voor het nieuwe maandblaadje. 
Ook werd vanuit Wittem meteen een netwerk op-
gebouwd van plaatselijke contactpersonen die voor 
de werving moesten zorgen; eind 1920 waren dat al 
450 zgn. zelateurs en zelatrices, die het klaar kregen 
dat er na dit eerste jaar al 13.047 abonnees waren. 
Hoe trots we ook op het huidige Gerardus Magazine 
zijn: dat waren er toen al drie keer zoveel als het hui-
dige aantal abonnees! En de groei ging in vliegende 
vaart verder: in 1925 kende het Sint-Gerardusklokje 
20.500 abonnees; in 1950 werd het hoogtepunt be-
reikt met 45.000 abonnees. Een flinke impuls kwam 
vanuit het Twentse Overdinkel, waar pastoor Ge-
rard van Laak al sinds 1916 de Gerardusbode uitgaf. 
Toen deze grote stimulator van de Gerardusverering 

Van Sint-Gerardusklokje naar Gerardus Magazine

100 jaar Gerardus
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Klooster Wittem vernieuwt
Kloosterkerk
Begin januari is met de laatste aanpassingen de vernieuwing 
van de Kloosterkerk afgerond. Vóór kerst was de kerk alweer 
toegankelijk. De opvallendste veranderingen zijn de nieuwe 
verlichting die o.a. de plafondschilderingen en de kruisweg 
mooi verlichten, de vervanging van de kerkbanken door stoe-
len én het vernieuwde altaar en ambo op de communiebank. 
Minder zichtbaar maar wel hoorbaar is de vernieuwing van 
de geluidsinstallatie die de verstaanbaarheid in deze kerk 
met een moeilijke akoestiek aanmerkelijk verbeterd heeft.
Zoals te verwachten zijn de reacties verdeeld, vooral over 
de vervanging van de kerkbanken door stoelen. De een had 
liever de kerkbanken gehouden. De ander vindt het prima dat de banken verdwenen zijn, maar had liever andere 
stoelen gehad. Een derde vindt de stoelen mooi passen, maar ‘het zijn er wel veel’.  Wijzelf zijn ervan overtuigd dat 
de huidige keuze passend is en het meest toekomstbestendig. 
Aan de vernieuwde geluidsinstallatie is ook een groot beeldscherm toegevoegd. In de komende maanden gaan we 
kijken hoe we dit regelmatig zinvol kunnen inzetten tijdens liturgische vieringen, met bijv. teksten en beelden.
Eén aanpassing komt er nog aan: de houten entree wordt aangepast (niet weggehaald!) zodat men via een glazen 
deur rechtdoor de kerk in kan gaan. En we zullen nog wel blijven sleutelen aan de ideale verlichting op verschillende 
momenten, want dat moet vooral het gebruik uitwijzen.

Verkoop klooster
Het verkoopcontract voor het klooster is nog steeds niet getekend. Dat heeft niets te maken met problemen of on-
enigheid met de beoogde koper, maar vooral met de verkoop van de kloosterkerk. Want ook het bisdom heeft daar 
wat over te zeggen; in het huidige eigendomscontract staan hiervoor voorwaarden opgenomen. Dit kost extra tijd. 
Dat betekent ook dat de verbouwing van de Gerarduskapel om o.a. plaats te maken voor de boekwinkel uitgesteld 
is. Daarmee wordt pas begonnen als de koop definitief rond is.

Interim manager
Omdat er nog meer veranderingen aankomen in Klooster Wittem, o.a. in de organisatie, heeft het bestuur van Re-
demptio besloten voor de komende zes maanden een interim-manager aan te stellen. De keuze is daarbij gevallen 
op de heer Han Willemsen uit Gulpen. Hij zal zich vooral bezighouden met de toekomstige organisatie en leiding 
van de werkgemeenschap.

bestond uit vele lezersbrieven met dankbetuigingen 
en gebedsverhoringen. Met name toen het blad een 
magazine werd, richtte het zich tot een breder pu-
bliek: mensen op zoek naar ‘bezieling en levensori-
entatie’ , zoals nu de ondertitel luidt.
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Dit artikel verschijnt ook in het eerste nummer van 
2020 van Gerardus. Daarin zal het hele jaar aandacht 
zijn voor de geschiedenis van dit bijzondere blad.

ziek werd en overleed, ging in 1930 het bestand van 
7000 abonnees, inclusief de gemotoriseerde adres-
senmachine en de ponsmachine, over naar Wittem. 
Gelukkig hebben we alle 97 jaargangen nog, allemaal 
keurig ingebonden. Inderdaad 97 jaargangen en geen 
100, omdat in de oorlogsjaren de Duitse bezetter de 
uitgave verbood ‘wegens gebrek aan papier’. 

Boeiend beeld van 100 jaar 
Het is interessant om al die oude jaargangen door 
te bladeren en te zien dat niet alleen de vormge-
ving sterk veranderde in de loop der jaren, maar ook 
de inhoud en de thema’s. Vele jaren lang had het 
tijdschrift het karakter van een ‘verenigingsblaadje’ 
geheel gericht op de pelgrims naar Sint-Gerardus 
in Wittem. De kronieken met uitvoerige verslagen 
van de bedevaarten nam een belangrijke plaats in 
en de rubriek ‘Lof en Dank aan de heilige Gerardus’ 


