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Kaarsen: een veelzeggend symbool!
In Wittem branden altijd veel kaarsjes in de devotieruimte voor Gerardus en ook bij het altaar van
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat
is eigenlijk niet zo vreemd. Immers, de wezenlijke
dingen van het geloof zijn grotendeels onzichtbaar
maar mensen hebben behoefte aan tastbare dingen
die ons aan God en ons geloof herinneren. Een kaars
is daarbij een veelzeggend symbool: een brandende
kaars symboliseert
voor veel mensen
liefde, hoop, licht
en warmte. Veel
mensen ervaren
het branden van
een kaars daarom
echt als een bemoediging, als een
gebed, als een moment van meditatie.
Hoewel in deze coronatijd het aantal
bezoekers in Wittem natuurlijk veel
lager is dan gebruikelijk, is dat bij de
‘kaarsenplekken’
niet zo merkbaar.
Voor een deel komt dat natuurlijk omdat het bestellen van een kaarsje met de hedendaagse technische middelen vandaag de dag vrij eenvoudig is.
,,We krijgen elke dag wel telefoontjes of mailtjes van
mensen die vragen of we voor hen een kaars kunnen aansteken. Ze betalen dan meestal ook meteen
via internet. Die kaarsen worden ’s avonds bij het
avondgebed van de communiteit in de Smartenkapel aangestoken en dan worden de intenties in het
gebed meegenomen. Aan de opgegeven intentie
kun je niet zo vaak zien of mensen kaarsen bestellen specifiek voor deze coronatijd, maar dat zal in
deze tijd zeker ook meespelen”, zegt receptioniste
Mia Smid.
Daarnaast blijven mensen toch ook regelmatig zelf
naar Wittem komen om er een kaars aan te steken.
Afgelopen zondag vertelden enkele mensen me hoe
ze deze bizarre tijd ervaren. Hoezeer ze het contact
hebben gemist met hun ouders, en hoe vreselijk
die op hun beurt het aanraken en knuffelen van
hun kleinkinderen hebben gemist. Iets later vertelt

een jonge vrouw over het overlijden van een goede vriendin aan corona. ,,Vreselijk om afscheid te
moeten nemen terwijl je er niet bij kunt zijn”. Een
jongere steekt een kaarsje op in de Gerardusdevotieruimte. ,,Voor mijn oma. En ik neem ook nog een
noveenkaars mee om die thuis te branden bij een
foto van haar. De manier waarop we de crematie
hebben moeten doen, dat was gewoon niet wat zij
verdiende.” ...
Eind juni is er in
Wittem altijd al
een piek voor wat
betreft het branden van kaarsen. Dat heeft
natuurlijk alles
te maken met
het feit dat op
27 juni de feestdag is van OnzeLieve-Vrouw van
Altijddurende
Bijstand. De verering van deze
‘Maria van de
redemptoristen’
is in Wittem al
jarenlang belangrijk. Rondom deze feestdag wordt altijd een kaarsenactie gehouden. Die actie werd dit jaar gespreid
over 9 (noveen)-weken, beginnend in mei. In totaal
werden er zo’n 1200 noveenkaarsen besteld. De
meesten van die kaaren brandden in de loop van
mei en juni en na de viering op de feestdag zelf werd
de laatste groep ontstoken. Zo’n 250 kaarsen kregen
daarbij een plaats op de trappen bij het altaar in de
Gerarduskapel. Maar ook in de ronde kapel en in de
kerk zorgden de kaarsen voor een zee van licht. Een
prachtig gezicht….
Op de feestdag is normaal gesproken altijd een grote groep Filippino’s aanwezig. Want 27 juni is één
van de grootste en belangrijkste Mariafeesten in
dat land. Dit jaar was er vanwege corona maar een
kleine delegatie aanwezig. Een van de bezoekers las
vol overgave alle voorbeden voor - met een groot
aantal voorbeden in het Engels, van de Fillippijnse
gemeenschap.
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Mededelingen
Geslaagd!

Onze vaste organiste in Wittem,
Poppeia Berden, is
op vrijdag 12 juni
jl. in Maastricht
geslaagd
voor
haar eindexamen
bachelor kerkorgel
met een 9 en een
bijzondere onderscheiding. Poppeia
imponeerde
de
examencommissie
én het publiek (!)
met enkele moeilijke orgelwerken.
In de Onze-LieveVr o u w e b a s i l i e k
speelde zij naast
werk van de Franse barokcomponist L. Marchand de
beroemde Passacaglia en Fugue van Bach; daarna
toog zij met commissie en publiek naar de Servaasbasiliek voor het vervolg, met werken uit de vorige
eeuw van de Franse orgelcomponisten L. Vierne en
M. Dupré, waarvan ze al wel eens wat flarden heeft
laten horen in de vieringen in Wittem.
Na de zomer wil ze zich verder bekwamen, met een
master kerkorgel en een studie zang. Wij hopen dat
ze nog lang in Wittem de Lof Gods mag ondersteunen, met de begeleiding van de samenzang en intermezzi. Wie van haar spel wil genieten, kan ook naar
haar inloopconcert komen in het kader van ‘Zomers
Zondag Vieren’; dat vindt plaats op 9 augustus, vanaf 14.00 uur in de kloosterkerk.

Worst

Het aanbieden van een worst in Klooster Wittem, in
de hoop op goed weer en veiligheid bij tal van uiteenlopende activiteiten, is inmiddels een heel bekende traditie geworden. Door corona is ook deze
traditie dit jaar grotendeels stil komen te liggen. Al
zijn sommige groepen toch gewoon gekomen, zoals
bijvoorbeeld de stichting Schepenbank uit Oirsbeek.
Deze stichting is nauw betrokken bij het jeugd- én
ouderenwerk in het dorp en komt al een aantal jaren in mei naar Wittem toe. Meestal in de vorm van
een voettocht met vaak meer dan honderd deelnemers. Dit jaar kwam een afvaardiging van drie bestuursleden op bezoek. Ze lieten de worst vergezeld
gaan van een gedicht, waarvan we u de laatste zinnen niet willen onthouden:
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De Woosjtampelaere bringe noa Wittem de Woosj
Noa een flinke wandeling hubbe 120 trampelaere
doosj
Een vol terras in Wittem, er weare heel wat rondjes
gegeave en kaerskes aangestoake door luuj die om
een angere geave
De Paters die moete goan baeje veur sjoon wear bie
ozze activiteiten
Zoals de kirmis in het veur- en najoar en anger festiviteiten
Doarom bringe veer de woosj noa Wittem mit drie
man
Mit angerhauve meter van elkaar, iedereen weet er
waal van
Dus veer bringe dit joar de Woosj noa Wittem veur
alle vereniginge
om alle Luuj weer mit elkaar te hereniginge
Oesjbik geet weer sprankelen en dat is os gebaar
Oesjbik leaft veur en mit elkaar.

Reisgids

Schrijver Paul Spapens, gespecialiseerd in volkscultuur en religieus erfgoed, heeft een boek
geschreven over twaalf bedevaartsoorden in Nederland
en Vlaanderen en uiteraard is
daarin ook een hoofdstuk gewijd aan Gerardus en Wittem.
In het boek, ‘Heilige plaatsen,
zalige plekken’ worden achtergronden beschreven en wordt
informatie gegeven over de twaalf plaatsen.
Buiten Wittem komen, wat Zuid-Limburg betreft,
ook de pelgrimsoorden van Gerlachus in Houthem
en pater Karel in Munstergeleen aan bod. Uiteraard
is het boek verkrijgbaar in de Kloosterboekwinkel.

Weekendvieringen

Vanaf 1 juli zijn er weer openbare weekendvieringen voor maximaal 100 personen toegestaan. We
hebben besloten om deze vieringen allemaal in de
Gerarduskapel te houden, omdat daar (precies) 100
mensen in kunnen als iedereen 1,5 m afstand houdt.
We kunnen dit doen zolang de kapel nog niet verbouwd wordt. De weekendvieringen zijn: op zaterdagavond, 19.00 uur de ‘kringviering’ van woord en
gebed en op zondag drie Eucharistievieringen om
9.00, 11.00 en 18.00 uur.
U krijgt bij binnenkomst aanwijzingen aan welke regels u zich moet houden. U hoeft u niet aan te melden. Het kan dus voorkomen dat er meer dan 100
mensen komen. We hopen dit op een goede manier
op te lossen. De internetuitzendingen van de vieringen worden stopgezet.

Robijnen pater Jan Hafmans is realistisch:

‘Dromen van een toekomst
kan eigenlijk niet meer’

Afgelopen 24 mei was het veertig jaar geleden dat
pater Jan Hafmans tot priester gewijd werd. Daar
werd vanwege de coronacrisis sober aandacht aan
besteed in de zondagsviering. Wellicht dat later wat
uitbundiger feestelijkheden plaats kunnen vinden.
Vooral met zijn familie, want Jan is een familiemens.
Ik heb een gesprek met hem om terug te blikken én
vooruit te kijken, al is dat in deze periode van crisis
wat moeilijk…

Ik loop al tijden met een vraag die ik steeds ben
vergeten te stellen, Jan. In onze bibliotheek heb ik
vaker oude boeken in mijn handen gehad, gesigneerd door een zekere Jan Hafmans; maar jij bent
het niet, want het is niet jouw handschrift. Ik heb
vaak gedacht: is dat een heeroom van Jan? En zo
ja, heeft hij misschien een rol gespeeld in jouw roepingsverhaal?
,,Inderdaad heb ik een heeroom gehad van wie ik
boeken heb geërfd. Hij is mijn peetoom naar wie ik
genoemd ben, een broer van mijn vader; hij is legeraalmoezenier geweest en pastoor. Toen ik een
broekie was van vijf, zes jaar werd me gevraagd wat
ik worden wilde en mijn antwoord was resoluut:
‘heeroom!’
Ik was de middelste van negen kinderen en op school
hoorde ik bij de beste leerlingen. Mijn vader was
timmerman, dus we hadden het niet breed thuis.
Dankzij de steun van mijn heeroom kon ik naar het
kleinseminarie van Rolduc. Ik zat daar intern en behaalde daar mijn gymnasium A in 1967.
Ging je toen naar het grootseminarie van het bisdom?
Het seminarie van het bisdom was ondertussen opgegaan in de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen (de HTP, later UTP).
Die opleiding bestond nog maar net en was gevestigd in het voormalig retraitehuis van het bisdom
op de Molenberg, waar de Zusters van Heerlen de
verzorging deden. Na enkele jaren kregen de docenten een eigen kamer in het gebouw en daarvoor
moesten de interne studenten wijken. Er was toen
in Heerlen een kamer vrij in een van de flats op de
P. Schunckstraat, waar redemptoristen woonden,
onder wie Henk Erinkveld en pater Ton Reijnen die
studentenprefect was.

Zo kwam je dus bij toeval bij de redemptoristen terecht?
Ja, zoals veel belangrijke dingen door toeval gebeuren; achteraf zie ik het als een vingerwijzing Gods.
Onder leiding van Ton deed ik mijn noviciaat; dat viel
samen met mijn stagetijd in het pastoraat. In 1972
kochten de redemptoristen een huis op de Ruys de
Beerenbroucklaan in Heerlen en daar kwam ik met
enkele docenten en studenten te wonen. Twee jaar
later deed ik mijn professie bij de redemptoristen
tijdens een viering in de huiskapel van Wittem.
Maar het duurde nog zes jaar totdat je je tot priester liet wijden. Hoe kwam dat?
Ik heb er bewust voor gekozen om niet direct priester te worden. Ik wilde nog wat pastorale ervaring
opdoen. Ik werd pastoraal werker in een Missionair
Onderzoeksproject in de wijk de Egge in Brunssum.
In 1975 werd ik docent persoonlijkheidsvorming en
levensbeschouwing voor de Z-opleiding (zwakzinnigenzorg) van St. Anna in Heel. Tegelijkertijd werd ik
moderator van enkele scholen van speciaal onderwijs in Heerlen voor leerlingen met lichte tot zware
verstandelijke beperkingen en kinderen met opvoedings- en leerproblemen. Ik gaf er katechese en verzorgde de vieringen.
Daar komt jouw voorliefde vandaan voor het vieren met kinderen…
Ja. Ik heb heel wat kunnen experimenteren om de
mysteries van het leven en van het geloof met el3

kaar te verbinden, in eenvoudige formuleringen
met veel herhalingen, met veel symboliek en rituelen. Nog tot op vandaag word ik gevraagd de eerste
communieviering te doen met kinderen van de Catharinaschool te Heerlen en dat doe ik graag.

Langzamerhand drong tot je door dat jij de jongste
Nederlandse redemptorist zou blijven. Heeft dat
nooit een gevoel van beklemming bij je opgeroepen?
Ik heb daar nooit echt onder geleden, denk ik toch.
Het feit dat veel studenten aan de HTP niet meer
voor het priesterschap kozen, maakte me natuurlijk
wel meer bewust; het heeft me ook geholpen om
echt de keuze voor het priesterschap te maken. Ik
heb daar ook goede begeleiding bij gehad.
Maar bisschop Gijsen wilde je niet wijden. Door
wie ben je dan gewijd?
Het was inderdaad de ijstijd van de periode Gijsen.
De redemptoristen hadden een goede band met
Mgr. Rudolf Staverman, een franciscaan die in Indonesië bisschop was geweest en voorzitter was van
de Nederlandse Missieraad. Op 25 april 1980 ontving ik samen met Karel Weerkamp (rector van de
Kapel in ‘t Zand in Roermond) de diakenwijding van
deze bisschop in de kerk van de Nebo in Nijmegen.
Een maand later, op 24 mei, werd ik in de parochiekerk van mijn geboorteplaats Velden priester gewijd. Bisschop Gijsen was er natuurlijk niet blij mee,
maar hij kon er geen stokje voor steken door de eigenstandige positie (exemptie) van de religieuzen.
In de tijd na het concilie hebben de redemptoristen in Nederland langzamerhand een weg moeten
vinden, omdat de traditionele taken wegvielen van
volksmissies en retraites. Hoe verliep jouw levens4

weg, wat kreeg jij voor taken?
Ik bleef mijn pastorale werk en onderwijstaken
doen. Ik werd in Heerlen aan de UTP lid van de
praktische staf, deed stagebegeleiding en was de
rechterhand van Ton Reijnen voor de theologische
reflectie. Totdat eind jaren tachtig pater Henk Erinkveld in opdracht van het provinciaal bestuur onderzocht of Klooster Wittem een pastorale rol in de
regio kon krijgen, breder dan enkel als bedevaartsplaats. Het gevolg was dat Henk en ik samen met
twee pastoraal werksters een pastoraal team vormden in het klooster. Dat verhaal is bekend. Verder
rolde ik in het bestuurswerk van de redemptoristen:
van kapittel en moderamen (agendacommissie) tot
provinciaal overste vandaag de dag. Daarbij speelde altijd de gelofte van gehoorzaamheid een grote
rol. Er wordt een appèl op je gedaan, anderen zien
bepaalde kwaliteiten in je, je krijgt het vertrouwen
en dan zeg je ‘ja, ik ben beschikbaar’. Op voorhand
ook heel goed wetend: je kunt het niet alleen. En je
hoeft het ook niet alleen te doen; je kunt rekenen
op de medewerking van en samenwerking met anderen.
Is er een keerpunt geweest voor jou?
Achteraf gezien is de
vorming van de Clemensprovincie (met
redemptoristen uit
Nederland,
Vlaanderen, Duitsland en
Zwitserland) in 2005
het grote keerpunt
geweest. Pas later realiseerden we ons allen wat
voor consequenties de fusie had. In mijn leven heeft
het toch een breuklijn getrokken: van pastor en zielzorger werd ik fulltime bestuurder. Ik werd overste
van de Nederlandse regio en volgde als zodanig
pater Gé Janssens op die dat werk deed als provinciaal overste. Het was goed om me toen even los
te maken van Wittem; ik heb zes jaar in Roermond
gewoond tot aan de sluiting van het klooster daar.
Er speelde in die tijd van alles: de redemptoristen
trokken zich terug uit De Zwanenhof in Twente en
de Nebo in Nijmegen werd gesloten; de senioren
kwamen in Boxmeer te wonen. Wat dat betreft is
het ook een soort familiebedrijf: als er geen opvolgers meer zijn, moet je wel sluiten.
Hoe kijk je aan tegen de recente ontwikkelingen bij
de redemptoristen?
Het is kome wat komt: het leven heeft zijn eigen dynamiek. Mijn voorgangers konden nog dromen van
een toekomst, maar in de huidige constellatie kan
dat eigenlijk niet meer. Je bent onderdeel van een

groter geheel. Het beleid van onze provincie wordt
feitelijk bepaald door de generale kapittels; de positie van de eigen provincie wordt steeds betrekkelijker. Door de feiten gedwongen moeten we andere
verbanden creëren. De concurrentiegedachte tussen de oude provincies verdwijnt, we werken steeds
minder langs elkaar heen, er groeit een nieuwe dynamiek. Als Clemensprovincie waren we een van de
eerste gefuseerde provincies, door initiatief van onderop ontstaan. Nog steeds worden we wereldwijd
als voorbeeld gezien, als een geslaagde proefpolder.
Wat zal de toekomst brengen?
Goh, dat is weer zo’n vraag! We hadden vandaag
een videoconferentie van de provinciaals van
Noordwest-Europa met de generaal overste erbij.
Wij worden verondersteld via de weg van een federatie van vier provincies toe te groeien naar één
nieuwe provincie in het hele noordelijk deel van Europa. We zijn op elkaar aangewezen, zeker nu met
de coronacrisis, waarvan we de impact op menselijk
en materieel vlak nog nauwelijks kunnen overzien.
Zo vertelde de generaal dat er onlangs honderd redemptoristen besmet zijn geraakt bij een priesterwijding in Polen. In Ierland zijn bijna alle lekenwerkers (tijdelijk) ontslagen. Waar zullen we staan als
deze crisis voorbij is? Dat weten we pas misschien
eind volgend jaar. Hoe kunnen we elkaar vasthouden en ondersteunen? Ik ben een realist en heel
nuchter. Het verlies door de slachtoffers en de economische weerslag zal zwaar zijn. Wellicht zal vanuit
Rome een stevig beroep op onze solidariteit gedaan
worden. Het leven laat zich niet zo organiseren zoals
wij denken het te willen organiseren… Dat leert de
coronacrisis ons nu al.

Laten we tot slot terugkeren naar het priesterschap. Op roepingenzondag maakte je in de preek
tijdens de internet-viering wat scherpe opmerkingen over de toelatingscriteria voor het ambt. Is dat
inzicht bij jou gegroeid door de jaren?
Tijdens mijn priesterwijding zei Staverman al: het
kan toch niet zo zijn, dat we voor de eucharistie
afhankelijk zijn van celibataire mannen? Dat straks
vliegtuigjes boven Afrika vliegen om geconsacreerde hosties te bezorgen aan gemeenschappen waar
geen priesters zijn? Dus dat besef was er toen al
zeker, ook bij mij. De Rooms-Katholieke Kerk moet
nadenken over andere vormen van pastoraat, zoals
die zich al lang ontwikkellen in de missiegebieden.
Ik ben helemaal geen voorstander van woord-encommunievieringen. De eucharistie is wel het hart
van ons geloofsleven. Maar de Godsontmoeting is
niet afhankelijk van de geconsacreerde hostie. Elke
vorm van vieren is een Godsontmoeting, ook het
kruisje dat ouders aan hun kind geven voor het slapen gaan. Met de woord-en-communieviering blijven we ons afhankelijk stellen van de celibataire, gewijde priesters; die vraag puzzelt mij voortdurend.
Ik ga er niet mee de barricade op. Tegelijkertijd besef ik dat wijzelf het systeem in stand houden. Veel
priesters voelen zich onmisbaar. Ik maak me geen
illusie dat ze na mijn dood nog lang napraten over
mij. Ik lijd daar niet onder, ik leef ermee. Wat we
doen heeft geen eeuwigheidswaarde. Ik doe wat ik
denk dat nu nodig en noodzakelijk is. Ik hoop iedere
dag op een nieuwe morgen, maar besef terdege dat
ik niet weet wat er de volgende dag op mijn pad
komt. Of om het met een lied van Huub Oosterhuis
te zeggen: Van U is de toekomst – kome wat komt!
Jeroen de Wit

Generaal Kapittel in 2022 in Rome
Het Generaal Kapittel van de redemptoristen wordt in 2022 in Rome gehouden, van 11 september tot 7 oktober. Het wordt om meerdere redenen een
bijzonder kapittel, het 26ste in het 290-jarig bestaan in de geschiedenis van
de congregatie, want er wordt in deze bijeenkomst onder meer een nieuwe
generaal-overste gekozen. De huidige generaal-overste, Michael Brehl, heeft er
dan immers twee perioden van zes jaar opzitten en dan moet er conform de regels een nieuwe leider worden benoemd. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
vindt het generaal kapittel om de zes jaar plaats. Uiteraard wordt tijdens deze
vier weken durende bijeenkomst gekeken naar de actuele toestand van de kerk
in het algemeen en van de redemptoristen in het bijzonder, maar er worden ook
belangrijke besluiten genomen over de toekomst. Tijdens het vorige kapittel, in
2016 gehouden in Patthaya in Thailand, werd onder meer besloten om een herstructurering van het aantal provincies door te voeren. Aan het kapittel mogen
alle provinciaal oversten deelnemen.
Uiteraard is dan ook de Clemensprovincie daar dan vertegenwoordigd.
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In 1889 kwam Langerwehe voor de eerste keer naar Wittem

Corona staat komst pelgrimsgroepen in de weg

In de kronieken van Klooster Wittem komt ook de
verering van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
Bijstand vaak uitgebreid aan bod. Opmerkelijk is dat,
tot op de dag van vandaag, van meet af aan bedevaartgroepen uit het Duitse Rijnland daarvoor naar
Wittem komen. De devotie was nog pas nauwelijks
op gang gekomen of groepen uit Mechernich, Satsvey en enkele ander dorpen uit de omgeving van
Euskirchen bezochten Wittem. In 1872 wordt er al
voor de eerste keer melding van gemaakt. Dat was
opmerkelijk, want het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand was pas op 15 december
1867 in de kerk van Wittem geïntroduceerd. Bovendien werd in Wittem al een ‘andere’ Maria vereerd:
Onze-Lieve-Vrouw van Wittem. Ook die verering zou
trouwens nog tot zeker 1890 blijven doorgaan in
Wittem. Toen in 1889 de afbeelding van Onze-LieveVrouw van Altijddurende Bijstand in de altaarnis in
de Ronde Kapel werd geplaatst (zie foto), werd de
Mariadevotie voortaan echter in de eerste plaats
hierop gericht.

Duitse bedevaartgroepen komen dus sinds jaar en
dag in mei en juni naar Wittem toe, speciaal voor
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Eén
van die groepen is die uit Langerwehe, een dorp in
de buurt van Düren met zo’n 4.500 inwoners. Ooit
was het dorp bekend door z’n pottenbakkerijen.
Specialiteit daarbij was de vervaardiging van aardewerken blaashoorns, met name in gebruik bij pelgrims tijdens hun bedevaarten!
Maar dit jaar komen er geen pelgrims naar Wittem
en dus ook geen blaashoorns. Langerwehe heeft al
vele jaren een vaste plek op de agenda in Wittem:
vroeger altijd op pinksterzondag, tegenwoordig
vindt hun pelgrimage altijd plaats op Hemelvaartsdag, maar door corona kon dat dit jaar niet doorgaan.
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Op de site van de parochie Langerwehe wordt trouwens uitvoerig ingegaan op de traditie van de pelgrimstocht naar Wittem. Het artikel op de site begint
met de constatering dat het toch wel opmerkelijk is
dat Wittem voor Langerwehe zo’n belangrijke plek
is. ,,Kevelaer, Neviges, Banneux, Lourdes, Fatima?
Dat klinkt bekend! Maar Wittem?”
Het blijkt dat voor pelgrimerend Langerwehe alles
begint eind jaren tachtig. Voor de duidelijkheid: niet
van de vorige eeuw, maar inmiddels zeg maar al zo’n
140 jaar geleden. Een groepje pelgrims uit het dorp
sloot zich toen aan bij een grotere bedevaartgroep
uit Mechernich, een dorp zo’n veertig kilometer
verderop. Mechernich wordt al in 1872 genoemd in
de Wittemse kronieken, dus die traditie was er al!
Het aantal gelovigen in Langerwehe groeide snel en
niet lang na die eerste Mechernichse tocht werd in
1888 in het dorp een eigen Broederschap opgericht.
Daarbij werd de gelofte afgelegd om elk jaar rond
Pinksteren naar Wittem te gaan en bovendien nam
de Broederschap de plicht op zich ervoor te zorgen
dat de processie en de gebeden goed zouden verlopen. Een jaar later, in 1889, trok Langerwehe voor
het eerst zelfstandig naar Wittem. Eerst werd de mis
bijgewoond in de eigen dorpskerk, daarna ging men
met de trein naar Aken, te voet naar Vaals waar het
middaggebed en een rustpauze in het toenmalige
redemptoristenklooster in Vaals plaatsvonden. Vervolgens werd de voettocht naar Wittem voortgezet
waar dan een viering met preek was en aansluitend
gelegenheid om te biechten. Opmerkelijk: de groep
bleef destijds ook overnachten en keerde pas op
pinkstermaandag terug naar huis!
De kosten van de hele trip werden betaald uit de opbrengst van een huis-aan-huis collecte in het dorp.
Bagage en vervoer van zieke pelgrims werd geregeld
via een plaatselijke ‘Landwirt’ die daar gratis voor
zorgde. Een tiental jaren later werd de stoet uitgebreid met een fraai beeld van Maria, dat tijdens de
voettocht door een aantal meisjes werd gedragen.
De groep werd steeds uitgebreider: er kwamen
zestien kleine vlaggen, acht wimpels en een grote
Maria-vlag; alles werd beheerd door de Broederschap die de spullen ook bij andere festiviteiten in
het dorp beschikbaar stelde. Vanaf 1904 zorgden
zes muzikanten van de ‘Franzen’schen Kapelle’ voor
opluistering van de pelgrimstocht.
Toen de Broederschap in 1913 zijn zilveren jubileum
vierde, speelde men met het aanbieden van een
groot beeld van Gerardus in op de inmiddels in Wittem op gang gekomen Gerardusverering. Een jaar la-

ter kwam er een voorlopig einde aan de tocht door
de Eerste Wereldoorlog. In die vier jaar maakte Langerwehe een pelgrimstocht naar Aldenhoven, eveneens een Maria-bedevaartplaats. Daarna kwam men
weer naar Wittem. In de jaren dertig ‘beloonde’ Wittem de mensen uit Langerwehe als het ware voor
hun trouwe bezoek. De parochie kreeg een relikwie
van Alfonsus aangeboden die door kapelaan Flamm
uit Langerwehe dankbaar werd aanvaard. Diezelfde
pastoor zou kort daarna ook een nieuwe Mariavlag
ontwerpen die in 1938 voor het eerst gebruikt zou
worden bij de viering van het gouden jubileumfeest
van de Broederschap. Maar inmiddels waren de tijden in Duitsland drastisch veranderd. De regering
verbood de pelgrimstocht en de jubileumtocht zou
pas in 1952 plaatsvinden. In 1963, bij het 75-jarig
bestaan, gingen op pinksterzondag 140 gelovigen
vanuit Langerwehe op weg naar Wittem. Onder hen
was ook de 80-jarige Josephina Rosarius die voor de
vijftigste keer naar Wittem meeging!
Tegenwoordig is die groep een flink stuk kleiner geworden, maar ze komen nog steeds vanuit Langerwehe naar Wittem. Het is geen grote gebeurtenis,
zeggen ze zelf. Gewoon even op adem komen, wat
tijd vrij maken voor een gebed, om een kaars aan
te steken, een wandeling te maken, een gesprek
voeren en een mooie viering bijwonen. ,,Eigenlijk
allemaal dingen die we ook hier in Langerwehe zelf
kunnen doen. Alleen doen we het die éne keer per
jaar in ons buurland. Het is opvallend dat we in die
Ronde Kapel bij het beeld van Maria vaak tot goede
gesprekken komen. Waarbij we ook de gebeden
meenemen van de mensen die niet meer in staat
zijn om mee te komen naar Wittem. Op zeker moment is de pinksterdag verdwenen. Onze ‘Wittemer
Tag’ vindt nu al jaren plaats op Hemelvaartsdag.
Ook is de dag flink ingekort; we beginnen om 7.30
uur en zijn meestal rond 16.30 uur wel weer terug
in Langerwehe”, zegt Friedel Pohl van de Broederschap. ,,Eén ding is gebleven: Danke schön, es hat
mir gut getan, das ist häufig der Abschiedsgruss!”
Dit jaar was dus alles anders. Alhoewel; in zekere
zin waren de pelgrimgangers uit Langerwehe op
Hemelvaartsdag toch present in Wittem. Er was gezorgd voor een mooie pelgrimskaars en die werd op
deze feestdag in de viering van 11.00 uur aangestoken. En de bedevaartgangers werden digitaal in hun
eigen taal hartelijk begroet door pater Henk Erinkveld. Want ze konden de viering via de livestream
rechtstreeks volgen. En, zo liet men weten uit Langerwehe, dat gebeurde dan ook!
Jef Brauers
(Met dank aan de parochie Langerwehe en het
Historisch Repertorium van Hans Evers)

Wittemse Lieve Vrouw
Vrijwel meteen na de definitieve komst van de
redemptoristen in Wittem kwamen al de eerste
bedevaarten. Al in 1839 kwam er een processie vanuit Aken. Hoofddoelen waren in die jaren Onze-Lieve-Vrouw van Wittem en Alfonsus.
Met name in de meimaand kwamen groepen
uit de regio en uit het Rijnland. Het beeld van
Onze-Lieve-Vrouw van Wittem werd in 1843 in
de kerk geplaatst. Later kreeg het een plek in
de toenmalige kapel van Sint Theresia, thans de
Smartenkapel. In 1845 kreeg het een plaats in
de altaarnis van de Ronde Kapel waar het tot
1889 zou blijven staan. In 1844 werd het beeld
gekleed met een gewaad en een mantel van
fluweel en goudbrokaat, waarvoor vele gelovigen geld hadden geofferd. In de volgende jaren
ontving het beeld van ongeveer een meter hoog
nog meer kledij en sieraden, geschonken door
welgestelden uit de regio. In de volksmond heette het beeld al gauw de ‘Wittemse Onze-LieveVrouw’. In 1871 werd ingebroken in de ronde
Kapel waarbij veel ex-voto’s die door pelgrims
waren meegebracht werden gestolen; ook de
zilveren kroon en de kroon van het Kind bij het
beeld werden ontvreemd. Toen de verering van
Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
rond 1890 steeds belangrijker werd, kwam dié
beeltenis in de Ronde Kapel te hangen. Het
beeld van de Wittemse Lieve Vrouw werd weggenomen en is nooit meer teruggevonden.

OLVAB in de Kloosterkerk tot 1899
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Weetjes-Nieuwtjes
Anderhalve meter
Het moet wel al heel gek lopen als ‘anderhalvemetersamenleving’ niet één van de topkandidaten is
om uitgeroepen te worden tot hét woord van 2020.
Maar wie dacht dat die hele anderhalvemetersamenleving van vandaag de dag een uitvinding is van
deze tijd heeft het mis. Dit gegeven bestaat namelijk al zo’n 800 jaar. Om dat te begrijpen moeten we
even terug naar de eerste jaren van ons christelijke
geloof. Toen Jezus zijn leerlingen uitzond, gebeurde
dat twee aan twee. In navolging daarvan deden de
kloosterorders dat later ook, met name de paters en
broeders franciscanen en dominicanen. Wanneer
zij op missie vertrokken om de Blijde Boodschap te
verkondigen, deden ze dat namelijk nooit alléén. Ze
gingen altijd samen met een of meerdere broeders
op pad. Maar wat daar wél speciaal aan was: ze liepen niet naast elkaar om gezellig te keuvelen, maar
ze gingen in ‘broederpas’, twee meter van elkaar. Zo
liepen ze soms dagen lang en legden grote afstan-

kers geconfronteerd“, lieten de monniken per e-mail
weten. Zoals bekend, is het bier in Westvleteren beperkt voorradig en ook maar beperkt verkrijgbaar
voor klanten. En dus was al meteen duidelijk dat
lang niet iedere klant het felbegeerde kratje bier in
huis zou krijgen. In de trappistenabdij wordt al sinds
1839 bier gebrouwen. Achttien monniken en vijf externe medewerkers zorgen ervoor dat jaarlijks 6265
hectorliter beschikbaar komt. Er zijn drie soorten.
Het sterkste daarvan, ‘Westvleteren XII‘ , met 10%
alcohol, is uitgeroepen tot beste bier van de wereld.
Dalai Lama
In deze coronatijd kom je regelmatig teksten tegen
die tot nadenken stemmen. Daar hoort zeker ook
onderstaande tekst van de Dalai Lama bij:

den af, samen maar toch alleen. Als je zo loopt, zie
je veel meer de schoonheid en grootsheid van de
natuur en van de omgeving. De gedachte daarachter: op die manier kom je dichter bij God, elk op zijn
eigen manier en in zijn eigen ritme. Samen op weg
om iets mooi te doen….
Sankt Sixtus
Zoals bekend heeft de coronacrisis enorme invloed
op de economie. Veel ondernemers staat het water
tot aan de lippen, in andere sectoren zie je juist het
tegenovergestelde en een enorme omzetverhoging.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de brouwerij van de
Belgische trappistenabdij Sankt Sixtus in Westvleteren. Na de heropening van de on-line-shops stegen
de aanvragen voor het beroemde bier tot ongekende hoogten. Zo erg zelfs dat de server van de brouwerij het binnen enkele uren begaf. In de eerste
vier uur dat er besteld kon worden, meldden zich
niet de gebruikelijk 3000 klanten, maar ongeveer
11.000. ,,We werden met een tsunami aan bezoe8

Wat me het meest verbaast
bij de westerse mens
is dat hij zijn gezondheid opoffert
om veel geld te verdienen.
Vervolgens offert hij het geld weer op
om zijn gezondheid te herstellen.
En dan is hij weer
zo bezorgd over de toekomst
dat hij niet geniet van het heden,
met als gevolg dat hij niet in het heden,
maar ook niet in de toekomst leeft.
Hij leeft alsof hij nooit zal sterven
en sterft terwijl hij nooit geleefd heeft.

Kloosterschatten (14)

Kleine verrassingen

Ik ben inmiddels zo’n tien jaar bezig met het boekenbestand van de Kloosterbibliotheek en met de
kostbaarheden die zich in het klooster bevinden,
vaak van onduidelijke herkomst. Het leuke van dit
werk is dat ik regelmatig op verrassingen stuit, groot
of klein. Zo hebben we dodenmaskers van de Heilige
Alfonsus en Kardinaal van Rossum in huis. En wat
te denken van de zogenaamde Camicia: een hemd
van de Heilige Alfonsus, zorgvuldig ingelijst. In deze
aflevering beperk ik me tot wat kleinoden.
Nog niet zo lang geleden waren veel paters bezig
met het verzamelen en ordenen van relikwieën. Het
klooster bewaart speciale sierlijke vitrinekasten van
relikwieën en ook kleinere kostbare reliekhouders,
die de devotie moeten opwekken. In talloze doosjes
(theca) zitten kleine relikwieën, een partikeltje bot
of een stukje stof dat is aangestreken aan de heilige;
of een splintertje van de doodskist. Zo ontdekte ik
ook een plukje haar van de Heilige Gerardus, ja dat
hebben we dus ook in bezit! Maar tot mijn verbazing was het wat pluizig rossig haar. Niet bepaald
haar van een Zuid-Italiaan, zou je zeggen. Of zou het
een plukje van Gerardus als baby geweest zijn?
Bij al die relikwieën hebben ooit authenticiteitsbrieven gehoord, ondertekend door een kardinaal of
bisschop, waarin de echtheid van de relikwie wordt
bevestigd. Dat later wel eens openlijk werd betwijfeld of de betreffende heilige ooit heeft bestaan,
deed niets af aan de continue devotie én de verklaring van bewijs van echtheid. Bij een behoorlijk aantal relikwieën hebben wij een authenticiteitsbrief.
Maar heel vaak zijn relikwieën en brieven uit elkaar
geraakt. We hebben dus bakken met relikwieën
zonder brieven en een doos vol met alleen brieven
zonder de bijbehorende relikwieën... Tja, wat moet
je bijvoorbeeld met deze aantekening bij een bundeltje brieven: “deze brieven behoren bij alle relikwieën in deze lade”. Dat zal dus ooit in een lade in
een bureau ergens in het klooster hebben gezeten…
Een en ander is dus niet meer te reconstrueren! Als
het om de relikwie van een redemptorist gaat, dan
kunnen we ook zonder brief met grote waarschijnlijkheid uitgaan van de authenticiteit, omdat het
gaat om betrekkelijk recente heiligen die duidelijk
gelokaliseerd liggen begraven.
Wat ik me vaak afvraag: hoeveel uren hebben paters
wel niet besteed aan de collectie van de relikwieën?
Voor hen was de inventarisatie van de relikwieën
een soort heilige hobby. Maar ja, zo stel ik me voor,
de winteravonden waren lang, en er was geen televisie, dus wat moest je?

De Zwarte Christus van Wyck
Ook kom ik bidprentjes tegen, in boeken in de bibliotheek, in gebedenboekjes of missaaltjes, in doosjes
of enveloppen. Meestal zijn dat de gebruikelijke heiligen- en doodsprentjes. Maar een tijdje terug vond
ik iets aparts in een boek in de bibliotheek: een klein
prentje van textiel (linnen?), van pakweg 7 bij 5 cm,
met daarop een zwart corpus afgebeeld. Het deed
me denken aan de Zwarte Christus in de kerk van
Wyck (Maastricht). Maar leek niet te kloppen met
de tekst die er in het Frans onder stond. Die tekst
luidt (vertaald): “Dit is een waar portret van het miraculeuze crucifix bij de Witte Dames in Maastricht
met een hoogte van zes voet.” Die genoemde Witte
Dames deden me denken aan het Witte Vrouwen-

veld. En dan helpt Wikipedia. Het Wittevrouwenklooster was een van de oudste kloosters in Maastricht, dat in de Franse tijd (1796) werd opgeheven.
De naam Wittevrouwenveld is eigenlijk zowat nog
het enige wat aan het klooster met zijn rijke geschiedenis herinnert. In het zusterklooster werd sinds de
Middeleeuwen de Zwarte Christus vereerd. In 1804
heeft de bisschop van Luik het miraculeuze beeld
toegewezen aan de kerk van Wyck, waar het tot op
de dag van vandaag verblijft. Op grond van dit laatste feit, kunnen we dus concluderen dat het prentje
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in ieder geval ouder is dan 1796…! Mijn vermoeden
is dat het uit het midden van de achttiende eeuw
stamt. Het prentje is geschonken aan het archief van
Maastricht.
Prenten en prentjes
Zo’n prentje is een toevalstreffer. Nog niet lang geleden vond ik een sigarenkistje op mijn bureau. Dat
gebeurt wel meer, dat ik spulletjes vind op mijn
bureau; en dan is niet altijd te achterhalen wie het
daar heeft gezet en waar het vandaan komt, zo ook
dit doosje. Het bevatte een bescheiden maar op
het eerste oog kostbare collectie van bidprentjes of
sanctjes, zoals de heiligenprentjes wel worden genoemd, eveneens waarschijnlijk uit de achttiende
eeuw. Een aantal prentjes is met de hand ingekleurd.
Dat de paters in de vorige eeuw de waarde ervan inzagen bleek wel uit een document uit 1938 dat zich
tussen de prentjes in het doosje bevond met de volgende tekst: “Ondergeteekenden verklaren dat de
collectie OUDE PRENTJES VAN O.L.VROUW EIGENDOM is en blijft van het Klooster van WITTEM en
ten allen tijde door den Rector van dat klooster kan
teruggevorderd worden.” Het document werd maar
liefst door vier paters ondertekend: de provinciaal
overste, de rectoren van Wittem en Roermond en
de conservator van de provincie. Waarom hechtte
men hier zoveel belang aan? Wij zouden nu zeggen:
hadden de paters toen niets beters te doen? Of was
er wellicht toch een aanleiding voor dit convenant?
Was het doosje in permanente bruikleen gegeven
aan het klooster in Roermond? Had het te maken
met een rivaliteit tussen de kloosters? En er wordt
gerept over Mariaprentjes, maar het zijn heel andere prentjes! Hoort dat document wel in dit doosje?
Het blijft gissen…
Ondanks deze zware overeenkomst zullen we - gezien de huidige omstandigheden van Klooster Wittem - een betere bestemming voor de prachtige verzameling prentjes zoeken: het ligt voor de hand deze
te schenken aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, dat ze zal toevoegen aan de grote
collectie aldaar. Hiermee zijn we verzekerd van een
goede conservering en wellicht kunnen deze prentjes nog dienen voor studiedoeleinden of voor een
expositie. Met alle respect voor de beslissing van de
paters uit 1938.
De H. Bernardinus
Niet het mooiste maar zeker ook een interessant
heiligenprentje is dat van Sint-Bernardinus. Ik vermoed dat nogal wat lezers van Rondom Wittem op
het Bernardinuscollege van Heerlen hebben gezeten
en hun hart zal zeker opspringen bij wat volgt; dat
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geldt misschien ook wel voor lezers die vertrouwd
zijn met de verenigingen van de Jonkheid in onze
contreien. Bovendien is het prentje actueel doordat
de heilige hier in verband wordt gebracht met het
bestrijden van de pest. Het betreft een stereotiep
uitgegeven prentje dat waarschijnlijk van vele heiligen bestaat. (Ikzelf heb in precies dezelfde vormgeving een prentje van de maagden Ruffina en Secunda). Op de voorkant van het zwart-wit gedrukte
prentje staat Bernardinus geknield afgebeeld met
een rozenkrans voor zich uit gestoken voor een Mariabeeld.
Bernardinus van Siena was een franciscaans volksprediker, geboren in 1380. Toen hij zes was, werd hij

wees en hij werd toen opgevoed door een vrome
tante. Op 22-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de
zogenaamde observanten van Franciscus’ regel, een
tak van de franciscaanse familie die streefde naar
het oorspronkelijke armoede-ideaal van Franciscus
en zich verzette tegen de rijkdom van de kloosters.
Hoewel zijn werk voor de jeugd niet helemaal duidelijk is, heeft het prentje van deze volksprediker het
motto ‘Cieraat der Jonkheyt’. Daaronder staat (omgezet naar hedendaags Nederlands) de volgende
tekst in gotisch schrift: Welke zijn de drie zeden die
de Jonkheid betamen: Zwijgen, gehoorzaam zijn en
zedelijk zich schamen. Verid. Christi c. 46 [Afkorting
van Veridicus Christianus, hoofdstuk 46; een boek

waarin heiligenlevens zijn beschreven]. Bid voor ’t
onderwijzen der Jonkheid ende [ingeschreven:] zaliger Joanna ten Hooge.
Op de achterkant staat dan het volgende relaas (dat
ik, met dank aan mijn broer Paul, hertaald heb):
“De Heilige Bernardinus, geboren in de stad Siena
in het jaar 1380, was een ootmoedige religieus en
vurige predikant van de orde van de H. Franciscus.
Om u daarvan een voorbeeld te geven, o kinderen,
zo kreeg hij het schaamrood op zijn aangezicht als
hij vieze woorden hoorde spreken. Hij hield de H.
Maagd voor zijn vriendin en was droevig als hij haar
dagelijks niet met gebeden gegroet had. En dat is
een les voor gij-lieden, o jongelingen. En aan u, die
met zielenijver ontstoken bent, liet hij zijn voorbeeld
na als hij bijstond [de zieken] die met de pest besmet
zijn, zonder [zelf] besmet te worden. En gij-lieden, o

vurige predikanten, kunt van hem ook een les halen,
als van een die in 16 jaar nooit een dag voorbij liet
gaan, of hij preekte. Wanneer mij de eerzuchtigen
vragen, wat hij hen nagelaten heeft, dan antwoord
ik dat hij drie bisdommen versmaad heeft: een werk
dat meer [mensen] zullen prijzen dan navolgen. De
zoete naam Jezus had hij in zijn hart, in zijn mond en
soms in stralen om zijn hoofd. Jezus en Maria zijn
hoge namen die ons sterk maken tegen de vijand. Ex
fastis.” [Met Fastis wordt waarschijnlijk een toentertijd boek met heiligenkalender bedoeld.]
Met deze stichtelijke woorden kunnen we weer
even vooruit!
Jeroen de Wit

KLOOSTER WITTEM VERNIEUWT
In een speciale brief zijn de vrijwilligers in juni op de hoogte gebracht van de laatste
stand rond de verkoop van het klooster. Bij de brief zat een brochure waarin o.a. de
toekomstplannen visueel worden toegelicht en de nieuwe eigenaar zich presenteert.
De officiële overdracht zal op 1 augustus plaatsvinden. Eind augustus zal hopelijk de
verbouwing van de Gerarduskapel beginnen. Als alles meezit, kan die eind december
klaar zijn. We zullen zien.
Die verbouwing en de verhuizing van de boekwinkel en de receptie is niet het enige wat
de komende maanden verandert. Vanwege de spreekwoordelijke ‘kleinere jas’ die we
nodig hebben en de concentratie van onze activiteiten op een dynamisch pelgrimsoord,
zullen er in de werkorganisatie ook veranderingen komen. Interim-directeur Han Willemsen is deze samen met het
bestuur aan het voorbereiden. In de loop van juli zal hierover duidelijkheid komen. Belangrijk is dat Pelgrimsoord
Klooster Wittem voor haar activiteiten nog meer op vrijwilligers gaat draaien. Er zullen dus de komende maanden
vaker vacatures komen, zoals die nu op de achterzijde van deze uitgave staat.
Breng die ook alsjeblieft bij anderen onder de aandacht. Pelgrimsoord Klooster Wittem - pleisterplaats voor de ziel
- kan zich alleen verder ontwikkelen met extra inzet van vrijwilligers. Wat betreft het totale pastorale beleid, zal de
communiteit in de toekomst een grotere rol gaan spelen dan in het verleden. Daarbij willen we o.a. laten zien dat we
een ‘project’ van de redemptoristen zijn en blijven. Want ook in internationale kring van redemptoristen moeten we
ons als ‘welcoming church’ (een warme en uitnodigende kerk en pelgrimsplek) waarmaken.
Jelle Wind

CORONAPROOF OP PELGRIMSTOCHT NAAR DE H.CORONA
In deze coronatijd heeft de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden alle groepswandelingen moeten opschorten.
Maar om wandelaars de gelegenheid te geven op eigen gelegenheid een pelgrimstocht te maken, heeft de SPV
een unieke wandeling beschreven: van de Sint-Jacobuskerk in Bocholtz naar de indrukwekkende reliekschrijn
van de H.Corona, een van de mooiste schatten van de Dom van Aken.
De 12 km lange wandeling voert over Laurensberg en de Lousberg. De even lange terugweg is ook de moeite
waard: via het Westfriedhof, Gut Melaten en Seffent. Maar men kan ook al na 4 km (vanaf de Uniklink) de Arrivabus nemen rechtstreeks terug naar Bocholtz. Een routebeschrijving (plus kaartje) en informatie over wetenswaardigheden onderweg is opgenomen in een boekje, dat ook vertelt over de H.Corona en hoe haar gebeente
in Aken terecht is gekomen. Een pelgrimsgebed om behoud in deze moeilijke tijd maakt het boekje compleet.
Het is voor 2,50 euro te koop in de boekwinkel van Klooster Wittem, maar ook te downloaden via:
www.spvlimburg.nl.
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Langzaam maar zeker groeit de nieuwe organisatie van Klooster Wittem, die nodig is nu wij ons werk gaan concentreren in kerk en kapellen. Zoals bekend komt in de huidige Gerarduskapel onder meer de boekwinkel en een ontmoetingsruimte waar ook activiteiten georganiseerd gaan worden. Dat betekent dat voor nu en de nabije toekomst
nieuwe taken op ons bordje komen te liggen en extra vrijwilligers worden gevraagd.
Je kunt je altijd melden en een oriënterend gesprek vragen met een van de medewerkers, eventueel ook om je
aandacht in je vrijwilligerswerk eens te verleggen. Samen gaan we op zoek naar het vrijwilligerswerk waarin jouw
kwaliteiten en voorkeuren het best tot hun recht komen
Op korte termijn zijn we op zoek naar hulpkosters en gastheren en –vrouwen. Heb je belangstelling?
Meld je (vrijblijvend!) bij de receptie van het klooster (043 450 17 41)
of vraag informatie bij de koster: rob.langeveld@kloosterwittem.nl.

Hulpkosters

Gastheren en -vrouwen

In Klooster Wittem zijn er ieder weekend vier liturgievieringen. Dat vraagt om een grote organisatie
met veel vrijwilligers. Voor een goede verzorging van
de liturgie is de assistentie door een koster van wezenlijk belang. De koster zet alles klaar voor de vieringen en helpt de voorgangers en assistenten voor
de viering begint; verder houdt de koster toezicht
op de kerk, de kapellen en de sacristie. Het kosterswerk is geen moeilijke, maar wel een heel verantwoordelijke taak. Er wordt wél enige vertrouwdheid
gevraagd met de liturgie en met apparatuur. En betrouwbaarheid is belangrijk.
Voor onze kostersgroep zoeken wij versterking:
mensen die bereid zijn eens in de drie tot zes weken
een (deel van het) weekend koster tezijn en daarnaast één dagdeel doordeweek.

In de zomermaanden komen met name op de zondagmiddagen veel mensen een kaarsje opsteken.
Langzamerhand groeit het aantal bezoekers nu
weer, na de stilte door de coronacrisis. Maar voorzichtigheid blijft natuurlijk geboden. Juist in deze
tijd is het belangrijk dat bezoekers zich niet alleen
welkom weten maar ook veilig. Het is prettig als ze
ontvangen worden en eventueel attent gemaakt
worden op de maatregelen die we hebben moeten
nemen in de kapellen bij het kaarsen opsteken. In
de zomermaanden zijn er verder ook activiteiten in
het kader van ‘Zomers Zondag Vieren’: wandelingen
en inloopconcertjes. Om dit alles in goede banen te
leiden zijn wij op zoek naar gastvrouwen en gastheren die af en toe een zondagmiddag tussen 12.00 en
14.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig willen
zijn als visitekaartje van het klooster.

Colofon ‘Rondom Wittem’
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