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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. 
- 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 april 

• Weekend 1/2 april: Palmzondag. We gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met pal-
men werd toegezwaaid. In alle vieringen worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. Op zondag 2 april is 
om 10.00 uur een Kinderviering in Scala waarin de kinderen een Palmpasenstok maken.  

• Weekend 1/2 april: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor mensen-
rechtenverdedigster Marfa Rabkova uit Wit-Rusland die een gevangenisstraf kreeg van 15 jaar. Er zijn 
adresgegevens beschikbaar om haar een kaartje ter bemoediging te sturen. En na de viering van zondag 
11.00 uur kunt u een brief ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld. 

• Zondag 2 april, 17.00 uur: Taizé-viering in de veertigdagentijd in Scala. 

• Donderdag 6 april, Witte Donderdag: eucharistieviering om 19.00 uur; gedachtenis van het Laatste 
Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. De viering van 8.00 uur vervalt die dag. 

• Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag: gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus. Om 15.00 uur is er een 
kruisweg, afgesloten met kruisverering. 

• Zaterdag 8 april, Paaszaterdag: Paaswake om 21.00 uur, met het ontsteken van een nieuwe Paaskaars 
aan het Paasvuur en wijding van nieuw doopwater. 

• Zondag 9 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer. Er is een viering bij het ochtendgloren om 7.00 uur en 
vieringen om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. Om 11.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem. 

• Maandag 10 april, Tweede Paasdag: eucharistievieringen om 9.00 en 11.00 uur (beide met samenzang). 
Geen viering om 18.00 uur. 

• Zondag 30 april, 17.00 uur: maandelijkse Taizé-viering in Scala. 
 

- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de we-
reld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.  

- Elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand op 5 en 19 april - is van 19.00 tot 20.00 uur 
meditatie. Graag vooraf aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie. 

 

Palmtocht 

De eerste christenen trokken op Palmzondag met palmtakken van kerk naar kerk om de intocht van 
Jezus in Jeruzalem te gedenken. Daarop geïnspireerd, is er op Palmzondag een wandeling (ca. 6 
km) langs wegkruisen en kapellen. Bij elke kruis wordt een palmtakje achtergelaten en een bezin-
ningsmoment gehouden. De wandeling wordt afgesloten met een kop koffie/thee met paasbrood. 
 Datum/tijd: zondag 2 april, 14:00-16:30 uur; Aanmelden: bij de receptie van het klooster: 043 
4501741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda. Prijs: 3,50 euro, incl koffie/thee met paasbrood. 
 

Paaspelgrimage – op weg naar Pasen 

In de nacht naar Pasen toe is er een wandeling van donker naar licht. De wandeling gaat van Heerlerbaan 
naar Klooster Wittem (ca, 14 km). Daar wordt om 7.00 uur aangesloten bij de paasviering bij het ochtend-
gloren. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht wil meemaken, is welkom. Na de 
viering is er – voor wie wil – een paasontbijt. Kosten daarvoor: 5 euro. 
 Start: paasmorgen 4.00 uur, Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlen). Aanmelden niet nodig; op tijd 
aanwezig zijn, is voldoende. Voor het ontbijt wel graag aanmelden: info@kloosterwittem.nl of 043 4501741. 
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Waken in de Paasnacht 

Voor wie niet wil wandelen maar wel bewust naar het paasfeest toe wil leven: in Scala, de ontmoetings-
ruimte van Klooster Wittem, is er een paasnachtwake van zaterdag 8 op zondag 9 april, vanaf midder-
nacht, 0.00 uur. Zoals de eerste christenen de Paasnacht ook wakend doorbrachten, waarbij ze elkaar de 
verhalen vertelden van de geschiedenis van God met zijn volk. Elk half uur is er een lezing, een lied en ge-
bed.  Tussendoor kan men blijven zitten of even de benen strekken en een kop koffie/thee nemen. Om 7.00 
uur kunt u aansluiten bij de Paasviering bij het ochtendgloren. U kunt ook een halve nacht meedoen, d.w.z. 
later komen of eerder weggaan.  
 Na de ochtendviering is er een eenvoudig paasontbijt (5 euro); hiervoor graag aanmelden bij de receptie. 
 

Peerkepad: een 7-daagse pelgrimstocht naar Peerke-Dondersstad Tilburg 

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een groeps-pelgrimswandeling van Wittem naar Tilburg, de geboor-
teplaats van de zalige redemptorist Peerke Donders. Het is een wandeling van ca. 175 km, die in 7 dagen 
wordt afgelegd. Dit jaar is deze pelgrimage van 4 tot 10 juni en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Prijs is tus-
sen € 575 en € 725 euro (afhankelijk van uw inkomen) voor volpension, inclusief bagagevervoer.  
 Interesse? Informeer bij pastoraal medewerker René Haustermans, rene.haustermans@kloosterwittem.nl 
of via de receptie, 043 4501741. De aanmelding sluit op 1 mei. 
 

Paasviering voor Oekraïners 

Net als vorig jaar is er op de zaterdag na (ons) Pasen, op 15 april, in Wittem een paasviering voor Oekra-
iners: in het Oekraïens en volgens de oosterse ritus. Voorganger is de Oekraïens-Vlaamse redemptorist pa-
ter Ruslan Pikh, pastoor in Antwerpen. De viering begint om 12.00 uur en vanaf 11.30 uur is er gelegenheid 
om te biechten. Na afloop, rond 13.30 uur, is er een lunch voor Oekraïners en Nederlanders. 
 Kent u Oekraïense vluchtelingen in de regio? Of misschien Oekraïners die al langer in Nederland leven? 
Wijs hen op deze viering. En help hen indien nodig met vervoer naar Wittem. 
 

Enkele korte mededelingen 

• Nu de winter voorbij is, hopen we in april de kerkdeur weer te openen, zodat u weer rechtstreeks van 
buiten in de kerk kunt komen. Er is echter nog een reparatie nodig aan het grote, oude slot van de deur. 
Als dit niet snel genoeg kan gebeuren, blijft de deur helaas nog wat langer dicht. 

• Wij kregen een bedankje van mevrouw Lieve Droogmans van de Clemensactie in Gent, voor onze bij-
drage voor de naaiateliers voor arme vrouwen in Congo (bijeengebracht in de Adventsactie 2022). Van 
onze bijdrage worden enkele nieuwe naaimachines gekocht en ook een borduurmachine waar het naai-
atelier in de stad Matadi mee aan het werk wil. 

• De Vastenactie duurt nog even voort, tot na Pasen. Hopelijk kunnen we in de kerkbrief van mei het 
uiteindelijke bedrag vermelden. 

• Vanaf Pasen is er niet alleen op woensdag maar ook op zaterdag gelegenheid om deel te nemen aan 
een rondleiding door het klooster. Tijd: 11.00-13.00 uur. Prijs: 10 euro inclusief koffie met vlaai. Graag 
aanmelden bij de receptie. 

 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Er is in de Paastijd een thematafel met boeken rondom Pasen en Pinksteren ingericht. 
 Na Pasen start de tijd van de Eerste Communies. U vindt in de kloosterboekwinkel een keur aan kinder-

bijbels en communiealbums, alsook communiekaarten. 
 April is de ‘maand van de filosofie’. Ook hiervoor is er een thematafel. 
 de Wereldwinkel geeft in april 10% korting op alle houten artikelen. De meeste hiervan komen uit Thai-

land en Indonesië en zijn gemaakt uit stukken afvalhout. Tot en met Pasen (10 april) krijgt u ook nog 
10% korting op alle paasartikelen. 

 Via de webshop kunt u 24 uur boeken bestellen of reserveren. Wekelijks wordt de website 
www.kloosterboekwinkelwittem.nl ververst met de nieuwste boeken. 

 Noteer alvast: de jaarlijkse Pinksterlezing wordt dit jaar gehouden door kerkhistoricus Peter Nissen op 
zaterdag 27 mei. Thema van zijn lezing: 10 jaar Paus Franciscus, een tedere revolutie? 

 Boek- en Wereldwinkel zijn 7 dagen per week open van 9.00 tot 17.00 uur, ook met de paasdagen. 
 

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 
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