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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 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: 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; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in juni
 Weekend van 4/5 juni: Hoogfeest van Pinksteren, het feest van de heilige Geest. De vieringen zijn zoals
altijd (zie de tekst hierboven). Er is een deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris.
 Met Pinksteren is in onze buurparochie Mechelen Eerste H. Communie voor de kinderen van groep 4
van de basisschool. Daaronder zijn ook zes kinderen uit Partij. We feliciteren hen op 12 juni, bij de inzegening van de mei-den.
 Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag, met een eucharistieviering om 9.00 uur en 11.00 uur.
 Weekend 11/12 juni: Amnesty-weekend. We ontsteken de kaars voor de Pakistaanse onderzoeksjournalist Idris Khattak die sinds november 2019 door de autoriteiten gevangen gehouden wordt. Er zijn
adresgegevens beschikbaar om zijn dochter een groet ter bemoediging te sturen. Na de viering van
zondag 11.00 uur is er bovendien gelegenheid om brieven te versturen over mensenrechtenschendingen elders op de wereld.
 Zondag 12 juni: om 11.00 uur zingt het Gemengd Koor St.-Willibrord uit Oegstgeest, een koor van ca.
25 leden dat bij gelegenheid van zijn 45-jarig bestaan een koorweekend heeft in Zuid-Limburg.
 Zondag 19 juni: in de viering van 9.00 uur zingt ons eigen zangkoor van Partij-Wittem meerstemmig.
 Zondag 26 juni: in de viering van 11.00 uur zingt het Twents Liturgiekoor, het koor dat verbonden is aan
de Zwanenhof, het voormalige retraitehuis van de redemptoristen in Zenderen.
 Zondagmiddag 26 juni is er een bedevaart van Filipijnse Nederlanders ter ere van Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand. Er is dan om 15.00 uur een Engelstalige eucharistieviering met vooraf een
noveengebedsdienst. U bent hartelijk welkom om u aan te sluiten.
 Zondag 26 juni, 17.00 uur: Taizé-viering in Scala.
 Maandag 27 juni: feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Er is een viering om
11.00 uur, waarin noveenkaarsen worden aangestoken die in de voorafgaande weken besteld zijn door
mensen in het hele land. Ook in het voorafgaande weekend is er al aandacht in de vieringen voor OnzeLieve-Vrouw en worden er kaarsen aangestoken.
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, om 19.00 uur is er meditatie. Hiervoor graag aanmelden.
Pinksteren
Pinksteren – dit jaar op 4, 5 en 6 juni – is het feest van de Geest: we vieren hoe de Geest van Jezus over zijn
leerlingen komt, nadat Hij zelf terug is gegaan naar zijn Vader in de hemel. Door de Geest beseffen de leerlingen: het is nu onze taak om de blijde boodschap van de gestorven en verrezen Jezus verder te verspreiden in de wereld. Ze ontdekken hoe ze taalbarrières kunnen overbruggen. Ze veranderen van bange volgelingen in inspirerende verkondigers, in woord en daad. Pinksteren is daarmee ook de geboorte van de kerk.
Week van de Nederlandse Missionaris (WNM)
Ieder jaar met Pinksteren brengt de WNM het belangrijke werk van missionarissen en missionaire werkers
onder de aandacht. Want met Pinkeren begint de verspreiding van het geloof in Jezus Christus onder de
volkeren, daarom zijn missionarissen en missionaire werkers echte ‘pinkstermensen’. (vervolg z.o.z)

Dit jaar staan missionaris Dick Zwarthoed en missionair werker Frans van Kranen centraal. Beiden zetten
zich in voor kansarme jongeren, de eerste in Congo (al 50 jaar), de tweede in Brazilië. Achter in de kerk en
op de Solidariteitstafel in Scala liggen folders met meer informatie.
 Met Pinksteren, 4/5 juni, is er na alle vieringen een deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris. U kunt hen ook rechtstreeks steunen op NL30 RABO 01712 11111, t.n.v. WNM, Den Haag.
Inzegening mei-den op 12 juni
Op 11 juni wordt in Partij de mei-den opgericht. Op zondag 12 juni, voorafgaande aan de dorpsbrunch,
wordt hij in een feestelijke ceremonie gezegend door rector pater Henk Erinkveld. De bijeenkomst wordt
opgeluisterd door het zangkoor en de fanfare van Partij-Wittem. Ook de schutterij van Mechelen verleent
haar medewerking. Na de inzegening worden de communicantjes van het dorp gefeliciteerd.
 U bent hartelijk welkom bij de ceremonie, om 12.00 uur. Aansluitend (12.30 uur) is er een dorpsbrunch op
het dorpsplein. Kaarten hiervoor à 15,- euro (kinderen de helft), zijn te koop bij de receptie van het klooster.
Samenkomst rond Henri Nouwen
Henri Nouwen was een bevlogen pastor die vele boeken schreef over zijn rusteloze zoektocht naar God.
Samen kijken en luisteren we naar een video van een preek van hem. Voor en na de video zingen en bidden
we en horen we een Schriftlezing. Na afloop is gelegenheid om na te praten.
 Datum en tijd: vrijdagavond 10 juni, 19.00 – 20.30 uur; plaats: Scala; deelname is gratis (er is wel een
collecte); aanmelden is niet nodig.
18 juni: Dag van de Pelgrim
Net als vorig jaar is ook dit jaar een 'Dag van de Pelgrim'. Hij begint om 10.00 uur met een korte pelgrimswandeling. Daarna is er een lunch, gevolgd door een minisymposium met spreker Ralf Bodelier, journalist,
schrijver, theoloog en filosoof. Ralf maakte vorig jaar een voetreis van Jeruzalem naar Bouillon; een omgekeerde kruistocht. Verder is er muziek en een pelgrimsmarkt. Meer info op de website van het klooster.
 Tijd: zaterdag 18 juni, 10.00-17.00 uur; Kosten: € 25,00, incl. wandeling, lunch, minisymposium en koffie/thee; opgave via de receptie, 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/dagvandepelgrim.
Kaarsenactie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Op maandag 27 juni is het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, de Maria-icoon die
overal in de wereld mensen steun en vertrouwen geeft. U kunt, net als voorgaande jaren, een noveenkaars
bestellen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en tegelijk als ondersteuning voor Klooster Wittem. Daarbij kunt u
een intentie opgeven, die zolang de kaars brandt te zien is op het beeldscherm in de kerk (geanonimiseerd).
Maak hiervoor € 5,- of meer over op giro NL96 INGB 0001042 400 t.n.v. Klooster Wittem. U kunt de kaars
ook bestellen via de website of bij de receptie van het klooster.
 Op 27 juni en het voorafgaande weekend worden alle bestelde kaarsen ontstoken; ze branden 9 dagen.
Wandelingen
Er zijn in juni verschillende wandelingen om aan mee te doen, allemaal heel verschillend van karakter: de
Wandellotto op zondagmiddag 19 juni, de Gerardusbierwandeling op 26 juni, de Onze-Lieve-Vrouwwandeling op maandag 27 juni en de horen-zien-zwijgen-wandeling op donderdagavond 30 juni.
 Kijk voor meer informatie op de website, www.kloosterwittem.nl of in het Activiteitenprogramma tot
juli, dat bij de receptie klaarligt om mee te nemen.
Kloosterboekwinkel Wittem
 De nieuwe Gerarduskalender 2023 is uit. Voor € 9,- bent U weer klaar voor het nieuwe jaar!
 Zaterdag 4 juni is de Pinksterlezing, verzorgd door de benedictijner monnik Thomas Quartier. De lezing
is van 14.00-16.00 uur in Scala en kost € 10,-. Reserveren via info@kloosterwittem.nl of 043-4501741
 In juni start de campagne ‘zomerlezen’. Bij besteding van € 15,- krijgt u zolang de voorraad strekt een
verhalenboek cadeau, samengesteld door Mathijs van Nieuwkerk. Er is ook een speciale tafel met leesboeken voor de vakantie;
 Wereldwinkel Wittem geeft in juni 10% korting op het handbeschilderde Tunesische aardewerk;
 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 Klooster Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681

