
Kerkbrief 384 
December 2021 

    
 

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zon- en feestdagen: eucharistieviering om 9.00 en11.00 uur. 
I.v.m. corona voorlopig geen avondvieringen. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; op dinsdag en donderdag met eucharis-
tieviering. 
- i.v.m. corona is het avondgebed van 18.00 uur tijdelijk niet toe-
gankelijk voor mensen van buiten. 
- dinsdag: twaalvuurtje om 12.00 uur. 
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 8.00 tot (tijde-
lijk) 17.00 uur.  
- Openingstijden receptie: ma t/m vr: 9.00 tot 17.00 uur. 
Maar op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn receptie en 
boekwinkel gesloten. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; vie-
ring in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

Coronamaatregelen 

• In verband met corona zijn alle publieksactiviteiten in het klooster geschrapt en ook alle vieringen na 
17.00 uur. Alleen de vieringen in de ochtend gaan door. Op de gewone zondagen hoeft u zich niet aan 
te melden, maar met Kerstmis wel.  

• Het pelgrimsoord is alle dagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

• In alle openbare ruimtes van het klooster dient u een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te 
houden; in de Mariakapel kunnen zo maximaal vier mensen zijn; in de Gerardusdevotiekapel zes.  

  Het kan zijn dat de maatregelen nog aangescherpt worden. Kijk als u twijfelt op de website, of bel even 
naar het klooster, tel. 043 4501741 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) 
 

Bijzondere vieringen in de eerste helft van december 

• Weekend 27/28 november: eerste weekend van de Advent. 

• Woensdag 8 december: Maria Onbevlekte Ontvangenis, met een eucharistieviering om 8.00 uur. 

• Weekend 11/12 december, Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor de Turkse men-
senrechtenadvocate Eren Keskin, die is veroordeeld tot ruim 6 jaar cel. Er zijn adresgegevens beschik-
baar om haar een groet ter bemoediging te sturen. Op de solidariteitstafel in Scala liggen verder brie-
ven die u kunt ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld. 

• Weekend 18/19 december: themaweekend rond de Adventsactie, met een deurcollecte na alle vierin-
gen voor projecten van moeder-en-kind-zorg in verschillende landen. 

 

Vieringen met Kerstmis 

Voor de vieringen met Kerstmis (25 en 26 december) moet u zich van tevoren aanmelden. Dit kan vanaf 15 
december, bij de receptie, tel 043 4501741, of www.kloosterwittem.nl.  

• Kerstavond (vrijdag 24 december): geen openbare vieringen! De hele dag, tot 17.00 uur, bent u welkom 
om een kaarsje aan ter steken bij de kerststal in de kerk, dat de hele nacht blijft doorbranden; om 19.00 
uur is er een besloten viering, uitgezonden via www.kloosterwittem.nl/live, m.m.v. jongerenkoor Galou. 

• Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december): 
- 9.00 uur: Herdertjesviering in Scala: gebedsviering waarin de kleintjes meespelen in het kerst-

verhaal. Kinderen kunnen verkleed komen, als herder, engel, Jozef, Maria of koning. In Scala lig-
gen ook verkleedkleertjes. De viering is vooral bedoeld voor mensen met kinderen. 

- 9.00 uur: eucharistieviering in de Kloosterkerk. 
- 11.00 uur: eucharistieviering in de Kloosterkerk, m.m.v. het koor, ook te volgen op het beeld-

scherm in Scala. De viering wordt uitgezonden via www.kloosterwittem.nl/live. 
- Er is geen viering om 18.00 uur. 

• Tweede Kerstdag (zondag 26 december), feest van de Heilige Familie, met eucharistievieringen om 9.00 
en 11.00 uur. Er is geen viering om 18.00 uur.  

• Oudejaarsavond (vrijdag 31 december): korte, besloten gebedsdienst, uitgezonden via internet.  

• Nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari 2022): eucharistieviering om 9.00 en 11.00 uur. Geen viering om 
18.00 uur en ook geen kringviering. 
 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/live


Een eenvoudige kerstviering thuis 

Voor veel mensen zal het dit jaar opnieuw niet mogelijk zijn om met Kerstmis naar de kerk te 
gaan, vanwege het beperkt aantal mensen dat daar kan worden toegelaten. Om toch stil te 
kunnen staan bij de betekenis van het Kerstfeest, is er een liturgieblaadje beschikbaar om 
thuis een eenvoudige kerstviering te houden. Op het blaadje staat een openingsgebed, het 
kerstevangelie, een voorbede en een zegen. Ga er aan het begin van kerstavond, of op Eer-
ste Kerstdag even voor zitten, steek een kaars aan en lees en bid in uw eentje of samen met 
uw gezin de teksten op het blaadje. Wellicht wat ongewoon, maar hopelijk voegt het iets toe 
aan uw kerstfeest. 
 Het liturgieblaadje ligt vanaf 15 december in kerk en op de infoplank bij de receptie. Het staat ook op de 
website. 
 

Adventsbezinningswandeling door de tuin 
Er zijn vanwege corona nauwelijks advents- of kerstactiviteiten. Wat wel kan is wandelen in de buitenlucht. 
In Pelgrimsoord Klooster Wittem ligt daarom een klein boekje met een bezinnende rondwandeling door de 
tuin van het klooster. In het boekje staat een route beschreven langs enkele bijzondere punten in de tuin, 
met bij elk van die punten een korte tekst ter overdenking. 
 

Adventsactie voor moeder en kind 

Sinds enige jaren vraagt de Adventsactie aandacht voor moeder en kind, d.w.z. voor de situatie van zwange-
re vrouwen en jonge moeders. De kraamzorg is in veel landen onvoldoende, bijvoorbeeld omdat vrouwen 
te ver weg wonen van een kraamkliniek. Ook missen veel vrouwen ondersteuning bij de opvoeding van hun 
kleintjes. De Adventsactie ondersteunt projecten die hierin voorzien. Concreet steunen ze dit jaar projecten 
voor zwangerschaps- en kraamzorg in Zimbabwe, de Gazastrook en Somalië en een project voor hulp bij de 
opvoeding van baby’s en peuters in El Salvador. Want een goed begin is de basis voor ieder mensenleven. 
 In het weekend van 18/19 december is er speciaal aandacht voor de Adventsactie, met een deurcollecte 
na alle vieringen. En de hele maand december staat er bij de receptie een collectebus voor uw gaven. 
 De deurcollecte voor Missio in oktober heeft € 342,98 opgebracht. Hartelijk dan aan alle goede gevers. 
 

Vrijwilligersvacature: koster 

We zijn op zoek naar versterking van het kostersteam. De koster bereidt alle praktische zaken voor een vie-
ring voor: kaarsen aansteken, klok luiden, hosties en wijn klaarzetten, de geluidsinstallatie inschakelen, enz. 
Na afloop ruimt hij of zij alles op. En natuurlijk is hij/zij tijdens de viering stand-by. In eerste instantie wordt 
iemand gezocht voor de kringviering van zaterdagavond of voor de eucharistieviering van zondagavond, 
bijvoorbeeld voor één keer per maand. (Deze vieringen gaan tijdelijk niet door i.v.m. corona. Maar hopelijk 
is dit van korte duur). U bent ongeveer een uur voor het begin van de viering aanwezig en het opruimen na 
afloop kost ca. een half uur. In totaal bent u dus per keer 2 à 2,5 uur bezig. 
  Interesse in zo’n belangrijk achter-de-schermen-baantje? Neem contact op met vrijwilligerscoördinator 
Rasa de Zanger, rasa.dezanger@kloosterwittem.nl of via de receptie, 043 4501741 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 December is de cadeaumaand. Geef eens een boek als geschenk. Een boek dat niet in voorraad is, kan 
voor u besteld worden. 

 U vindt in de boekwinkel een breed assortiment religieuze kerstkaarten.  
 Natuurlijk is ook de Gerarduskalender 2022 verkrijgbaar. 
 Het nieuwe Boekenvenster is uit, met een selectie van pas verschenen of binnenkort te verschijnen 

boeken. U kunt het Boekenvenster gratis afhalen in de winkel. 
 In december geeft Wereldwinkel Wittem 10% korting op alle kerstartikelen: grote en kleine kerststal-

len, grappige en originele engeltjes, mooi bewerkte kaarsen en bijzondere kerstboomversieringen. 
 Kijk op website/webshop www.kloosterboekwinkelwittem.nl voor de nieuwste boeken. 
 Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn boekwinkel en receptie gesloten. Alle andere dagen zijn ze open 

van 9.00 tot 17.00 uur. 

Klooster Wittem wenst u Zalig Kerstfeest! 
 

U kunt Klooster Wittem steunen op banknr. NL78 INGB0 006 742 638 t.n.v. Gift redemptoristen. 
Dit nummer is alleen voor giften. Gebruik voor andere betalingen nr. NL96 INGB 000 1042400 t.n.v. Klooster Wittem. 

mailto:rasa.dezanger@kloosterwittem.nl

