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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 en
18.00 uur.
Op weekdagen (ma. t/m vr.):
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het
morgengebed 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: ma t/m vr: 9.00 tot 17.00 uur, op
zondag vanaf 8.30 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; viering
in het weekend of op feestdagen € 25.

We hoeven vooralsnog geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. Maar houd s.v.p. rekening met
elkaar. Geef elkaar de ruimte in kerk en devotieruimtes!
Bijzondere vieringen in november
• Weekend 30/31 oktober: viering van Allerheiligen. In de viering van zondag 11.00 uur zingt sopraan
Florence Chong de Missa in Simplicitate en een Graduale van de Maastrichtse musicus Hans Leenders.
• Zondag 31 oktober, 15.00 uur: Allerzielengebedsdienst, waarin we stilstaan bij onze overledenen, met
name bij hen die afgelopen jaar vanuit de kerk van Wittem zijn begraven of gecremeerd, of van wie afgelopen jaar de as is uitgestrooid op het strooiveld in de tuin van het klooster.
• Maandag 1 november: Allerheiligen. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur.
• Dinsdag 2 november: Allerzielen. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur.
• Weekend 6/7 november, Willibrordzondag, zondag van de oecumene: kanselruil met de PKN VaalsGulpen. Ds. De Reus preekt in de Kringviering op zaterdagavond in Wittem, pastor Marianne Debets
preekt in de dienst van zondag om 10.00 uur in de protestanse kerk in Gulpen (Rosstraat 5).
• Zondag 7 november, 11.00 uur: kinderviering in Scala, voor alle basisschoolkinderen.
• Dinsdag 9 november: stichtingsdatum van de Congregatie van de redemptoristen (in 1732).
• Weekend 13/14 november: Amnesty-weekend. De Amnesty-kaars wordt ontstoken voor Temirlan Ensebek uit Kazachstan, die mogelijk 3 jaar de cel in gaat voor het plaatsen van een satirisch (maar niet
misleidend) bericht op het sociale medium Instagram.
• Weekend 27/28 november: eerste zondag van de Advent, begin van het nieuwe kerkelijk jaar.
-

Elke dinsdag om 12.00 uur: Twaalvuurtje, een korte bezinning met muziek, een verhaal en stilte.
Elke donderdag om 12.00 uur: Rozenkransgebed voor vrede in de wereld en ons eigen leven. Welkom!
Elke eerste woensdag van de maand is er om 19.00 uur meditatie in de kerk. Daarvoor is opgave gewenst: bij pastor Marianne Debets, m.debets@stclemens.org, of bij de receptie van het klooster.

Nacht der Zielen – Draden van verbondenheid
Op dinsdag 2 november, Allerzielen, is in de Kloosterbibliotheek weer een Nacht der Zielen: een bijeenkomst van herdenken van onze geliefde doden, met gedichten, verhalen, beelden, muziek, dans en stilte.
Daartussendoor worden namen genoemd van de overledenen die we niet willen vergeten, namen die u bij
binnenkomst kunt opgeven. Thema: ‘Draden van verbondenheid’. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
 In verband met corona is reserveren verplicht, via www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 4501741.
Toegangsprijs: € 4,00. Ingang via de oude kloosteringang. Bij binnenkomst is er een coronacheck. Meer info
bij pastor Jeroen de Wit, jeroen.dewit@kloosterwittem.nl, of via de receptie van het klooster.
Herinneren is namen noemen
Van 29 oktober tot 6 november wordt op het beeldscherm in de kloosterkerk en op de website van Klooster Wittem (www.kloosterwittem.nl) een beeldverhaal vertoond over de verbondenheid die we hebben en
houden met onze lieve doden: ‘draden van verbondenheid’. In dit beeldverhaal passeren namen van overledenen, die in de loop van oktober zijn opgegeven.

Verslag klimaatpelgrimage
Van 30 september tot 11 oktober liep Christine Moraal uit Vaals mee met de klimaatpelgrimage: een wandeltocht door Nederland om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Deze tocht, mede-voorbereid
door de Vastenactie, trok al vanaf augustus door Europa, op weg naar Glasgow, plaats van de VN-klimaattop in november (vervolg op de klimaattop van Parijs). Op vrijdagavond 5 november komt Christine Moraal
in Wittem vertellen over haar ervaringen als klimaat-pelgrim. Alle geïnteresseerden hartelijk welkom!
 De bijeenkomst is op vrijdag 5 november, van 20.00 tot ca. 21.00 uur, in Scala. Aanmelden niet nodig.
Kinderviering met schoenendoos-actie
Op 7 november om 11.00 uur is er in onze nieuwe zaal Scala een eigen viering voor kinderen. Er wordt een
verhaal over Jezus verteld, er wordt gebeden en er wordt samen gepraat en gespeeld. Het verhaal gaat dit
keer over missie (want het is Willibrordzondag en Willibrord was een missionaris). Daarna gaan we aan het
werk, want echte missie bestaat uit woorden én daden: we gaan een schoenendoos versieren, om mee te
doen aan de schoenendoos-actie. Dat is een actie waarbij kinderen een schoenendoos met speelgoed en
andere spulletjes vullen, om die te geven aan een kind in Afrika of Oost-Europa. Alle basisschoolkinderen
zijn hartelijk welkom. (Groot)ouders mogen meedoen, maar ze kunnen intussen ook iets anders gaan doen.
 Dus: zondag 7 november 2021, van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur, in Scala.
Lezing over Kardinaal van Rossum
In april 2021 kwam een lijvige biografie uit van redemptorist Kardinaal Willem van Rossum: ‘de Rode Paus’.
Van kardinaal van Rossum is het grote praalgraf in de Kloosterkerk. Hij was de bouwer van het huidige
klooster met zijn mooie bibliotheek. Ca. 100 jaar geleden was hij een machtig man in het Vaticaan. Hij
speelde met name een grote rol bij de organisatie van ‘de missie’, de opbouw van de Katholieke Kerk in de
missielanden. Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie houdt Eric Corsius, kenner van de geschiedenis van de redemptoristen, een inleiding met nagesprek over de kardinaal, op zaterdag 20 november, van 14.00 tot 15.30 uur, in Scala. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom! Entree: vrije gave.
 S.p.v. aanmelden via www.kloosterwittem.nl of via de receptie van het klooster, tel 043 4501741
Officiële opening vernieuwd pelgrimsoord
Op vrijdag 15 oktober jl. is het vernieuwde Klooster Wittem officieel geopend. Dat gebeurde in een bijeenkomst waarvoor onder andere waren uitgenodigd alle betrokken bouwbedrijven en vertegenwoordigers
van de gemeente Gulpen-Wittem, van het bisdom en van de protestantse kerk. Provinciaal overste pater
Jan Hafmans hield een toespraak, evenals burgemeester Nicole Rademakers. En er werd een bordje bij de
ingang opgehangen met de tekst: Pelgrimsoord Klooster Wittem, een nieuwe start 15 oktober 2021.
Vrienden van Klooster Wittem
Sinds enkele maanden bestaat de stichting ‘Vrienden van klooster Wittem’, een stichting die financiële ondersteuning wil geven aan de activiteiten van Klooster Wittem, met behulp van donaties van mensen (of
bedrijven of groepen) die Wittem een warm hart toedragen.
 Kijk voor infokaartje achter in de kerk en in Scala. Of kijk op www.vriendenvankloosterwittem.nl.
Kloosterboekwinkel Wittem
 Nu de wintertijd in is gegaan, begint ook de geschenk-tijd. Kijk voor een boek als geschenk in de Kloosterboekwinkel. Een boek dat niet op voorraad is, van wat voor genre dan ook, kan worden besteld.
 In de winkel is een thematafel rond Advent en Kerstmis. Ook vindt u bij ons vele soorten kerstkaarten
met religieuze afbeeldingen en/of teksten.
 In november verschijnt een nieuw Boekenvenster, met de nieuwste boeken voor het najaar. Gratis verkrijgbaar in de boekwinkel;
 Uiteraard kunt u in de Kloosterboekwinkel terecht voor de Gerarduskalender 2022. Hij kost € 8,50.
 Bezoek de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl . Hier vindt u wekelijks de nieuwste boeken.
 In november krijgt u gratis een pakje wierookstokjes bij besteding van € 10,- of meer bij Wereldwinkel
Wittem. Bovendien krijgt u 10% korting op alle wierookhouders en op alle boeddha’s.
 De openingstijden van kloosterboekwinkel en wereldwinkel: dagelijks 9.00 - 17.00 uur.
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