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

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur. 
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het mor-
gengebed van 8.00 uur. 
- dinsdag: twaalvuurtje om 12.00 uur. 
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- 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. 
 

 

 

 
 

Bijzondere vieringen in augustus 

 Maandag 1 augustus: feestdag van de heilige Alfonsus Maria de Liguori, stichter van de redemptoris-
ten. Er is een eucharistieviering om 11.00 uur. 

 Weekend 13/14 augustus: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Yiliyasijiang Re-
heman, een Oeigoerse Chinees die al sinds 2017 verdwenen is en waarschijnlijk in een heropvoedings-
kamp zit. U kunt zijn vrouw een kaartje ter bemoediging sturen. Achter in de kerk en op de solidariteits-
tafel liggen adresgegevens. Op de tafel liggen ook brieven om te versturen over mensenrechtenschen-
dingen elders op de wereld. 

 Maandag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. Er is om 11.00 uur een Woord-en-communieviering. 
Hartelijk welkom! 

 Vrijdag 19 augustus, 19.00 uur: viering/samenkomst rond een preek van Henri Nouwen. 

 Weekend 27/28 augustus: MIVA-weekend. Na alle vieringen is er een collecte voor MIVA, de Missie 
Verkeersmiddelen Actie. 

 Zondag 28 augustus, 17.00 uur: maandelijkse Taizé-viering. 
Elke dinsdag om 12.00 uur is het Twaalvuurtje, een kort bezinningsmoment in de kerk; elke donderdag om 
12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld. Hartelijk welkom. 
Elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand dus op 3 en 17 augustus - is om 19.00 uur me-
ditatie. Hiervoor graag aanmelden bij de receptie of via de website www.kloosterwittem.nl/Meditatie. 
 

De heilige Alfonsus de Liguori 

Alfonsus, zoon uit een rijke Napolitaanse familie, stichtte in 1732 de congregatie van de Allerheiligste Ver-
losser (de redemptoristen). Alfonsus werd al op jonge leeftijd advocaat, maar dat leven gaf hem geen vol-
doening. Hij werd – tegen de zin van zijn vader – priester en probeerde wat te betekenen voor de arme be-
volking van Napels en later voor de nog armere schaapherders in de bergen rond de stad. Omdat hij merkte 
dat hij alléén maar weinig voor elkaar kreeg, richtte hij de congregatie op. Alfonsus was een groot geleerde 
die zijn sporen verdiende in de moraaltheologie (de leer van goed en kwaad). Hij leerde zijn volgelingen 
mild te zijn over fouten en tekortkomingen van de mensen, in navolging van God die immers ook altijd 
barmhartig is. Alfonsus stierf op 1 augustus 1787, 91 jaar oud. 
 

Maria Tenhemelopneming – Kroedwusj-zegening 

Maria Hemelvaart (officieel Maria Tenhemelopneming) werd altijd ervaren als het hoog-
tepunt en eindpunt van de zomer: in de tweede helft van augustus beginnen we al lang-
zaam wat te voelen van de herfst; de dagen worden korter, ’s morgens is het soms al kil. 
Daarom werd en wordt op Maria Hemelvaart een kroedwusj geplukt: een bosje veld-
bloemen dat beschermt tegen ziekte en onheil. Door een kroedwusj op Maria Hemelvaart 
te laten zegenen, vragen we Maria om bescherming. 
  Op zondag 14 augustus is er een wandeling rond het klooster om veldbloemen te ver-
zamelen voor een kroedwusj, afgesloten met een korte viering met kroedwusj-zegening. Tijd: 13.30-ca. 
17.00 uur. Kosten: 3 euro. S.v.p. vooraf aanmelden bij de receptie van het klooster, 043 4501741. Die mid-
dag speelt Ben Dassen in Scala Marialiederen op zijn dwarsfluit. U kunt gratis komen luisteren. 
 

http://www.kloosterwittem.nl/


Kindertafel in de zomer 

Deze zomer hangt in de kinderhoek in Scala een groot bord waarop het scheppingsverhaal te zien is. God 
schiep de wereld in 7 dagen. Op het bord wordt de wereld geschapen in 7 weken. Elke dag duurt dus een 
hele week. Dag 1, dag 2 en dag 3 zijn al in juli geweest. Er is dus al licht, donker, zee, lucht en land met bo-
men en bloemen. De rest komt erbij in de weken van augustus. 
  Alle kinderen die langskomen, kunnen meehelpen om de schepping verder af te maken. Er liggen ook 
kleurplaten, knutsels en gebedjes om mee naar huis te nemen. 
 

Wandelingen in augustus 

In augustus zijn er weer verschillende pelgrimswandelingen, elk met een eigen thema: op maandagmiddag 
1 augustus een Alfonsuswandeling naar de Gulperberg, op zondag 7 augustus de wandellotto, een wande-
ling met een medewandelaar die door het lot bepaald wordt, op zondag 21 augustus een kruisjesontdek-
kingstocht, op dinsdagavond 23 augustus een stiltewandeling en op zondag 28 augustus een wandeling 
‘Wittems verleden’. 
 Kijk voor meer informatie op www.kloosterwittem.nl of op de posters op het prikbord naast de receptie.  
 

Concerten 

 Op donderdag 4 augustus komt kerkmusicus en koordirigent André van Vliet naar Wittem met een van 
zijn koren, dit keer met het kleinkoor ProMusic. Het koor bestaat uit veertien mensen 
die werken zingen van o.a. Mozart en Rutter. Hun zang wordt afgewisseld met orgelmu-
ziek door André van Vliet.  

 Op donderdag 18 augustus is er een liedconcert van klassieke muziek en jazz. Vijftien 
enthousiaste zangers uit het hele land zingen solo of in ensemble. 

 Voor beide concerten geldt: tijd 20.00-21.15 uur; toegang gratis; aanmelden niet nodig. 
 

Samenkomst rond Henri Nouwen 

Henri Nouwen (1936-1996) was een bevlogen pastor die vele boeken schreef over zijn rusteloze zoektocht 
naar God. Er zijn enkele video’s bewaard gebleven van zijn preken. Samen kijken en luisteren we naar zo’n 
video van een preek. Voor de preek horen we een Schriftlezing, we zingen enkele liederen en bidden. Na 
afloop is gelegenheid om na te praten. 
 Datum en tijd: vrijdagavond 19 augustus, 19.00 – 20.30 uur; plaats: Scala; deelname is gratis, aanmelden 
niet nodig. Er is een collecte. (Op 30 september is nogmaals zo’n samenkomst). 
 

MIVA – Missie Verkeersmiddelen Actie 

De MIVA werd opgericht in 1935, omdat men merkte hoe noodzakelijk het is om vervoer te hebben bij het 
uitvoeren van pastoraal en sociaal werk, vooral in arme, afgelegen streken. Na 87 jaar geldt dit nog steeds. 
De MIVA legt zich de laatste jaren vooral toe op het ondersteunen van projecten op het gebied van vrou-
wenrechten, kinderrechten en gezondheidszorg. Dit jaar is er met name aandacht voor basisgezondheids-
zorg op het platteland van Tanzania. 
 In het weekend van 27/28 augustus is er na alle vieringen een deurcollecte voor de MIVA. Wilt u de MIVA 
rechtstreeks steunen, dan kan dit op rekening nr. NL42INGB 0000 002950 t.n.v. MIVA Den Bosch. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 In augustus is het alweer een jaar geleden dat boekwinkel, wereldwinkel en receptie verhuisd zijn van 
het oude klooster naar de nieuwe plek in de voormalige Gerarduskapel. De meeste bezoekers zijn heel 
positief over deze mooie nieuwe plek. We gaan dus dankbaar en vol goede moed verder.  

 De Gerarduskalender 2023 is al verkrijgbaar voor € 9,-. 
 In augustus geeft Wereldwinkel Wittem 10% korting op alle doosjes: met kraaltjes versierd, van zeep-

steen of vrolijk gelakt. Handig als pillendoosje of voor het bewaren van kleine dingen. 
 De kloosterboekwinkel is gespecialiseerd in spirituele boeken in de meest brede zin van het woord. 

Maar u kunt er ook terecht voor alle andere boeken die in Nederland uitgegeven worden.  
 Onder het kopje ‘zomerlezen - vakantietijd is tijd om te lezen’ zijn er verschillende thematafels. 
 boekwinkel en wereldwinkel zijn dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur, ook op zondag 
 
Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de ‘Stichting Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

