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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. Voor de zondagmorgenvieringen vooraf aanmelden!
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.

Bijzondere vieringen in augustus
 Zondag 1 augustus, feestdag H. Alfonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen.
 Weekend 7/8 augustus: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor de Oeigoerse Chinees Yiliyasijiang Reheman, die al 4 jaar verdwenen is en waarschijnlijk gevangen zit in een heropvoedingskamp in de Chinese provincie Xinjiang. Op de Amnesty-tafel achter in de kerk ligt altijd een
brief klaar over mensenrechtenschendingen ergens op de wereld, om te ondertekenen en te versturen.
 Weekend 14/15 augustus: eerste noveenweekend op weg naar het feest van St.-Gerardus Majella, 16
oktober. In de 9 weekenden tot het feest wordt steeds even stilgestaan bij de heilige van Wittem.
 Zondag 15 augustus: feest van Maria Tenhemelopneming.
 Weekend 28/29 augustus: MIVA-weekend met na alle vieringen een deurcollecte voor de MIVA.
-

Elke dinsdag om 12.00 uur is in de kloosterkerk het Twaalvuurtje: een kwartiertje bezinning midden op
de dag, met muziek, een verhaal ter overdenking en stilte. Welkom!
Elke donderdag om 12.00 uur wordt in de Smartenkapel de Rozenkrans gebeden, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Ook hier bent u welkom.

Coronaregels
Vanwege de anderhalve-meterregel kunnen in de kloosterkerk van Wittem slechts maximaal 50 mensen
aanwezig zijn. Daarom willen we u – nog steeds – met klem vragen om u van tevoren aan te melden voor
de vieringen van zondagmorgen 9.00 en 11.00 uur. Voor alle andere vieringen is aanmelden niet nodig.
Opening vernieuwde Pelgrimsoord Klooster Wittem
Begin augustus worden de nieuwe ruimtes van Klooster Wittem in de voormalige Gerarduskapel opgeleverd. Als alles volgens plan gaat, zullen receptie, boekwinkel en wereldwinkel op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus verhuizen. Boekwinkel en Wereldwinkel zijn dan gesloten, de receptie is beperkt bereikbaar (ook telefonisch). Vanaf zaterdag 14 augustus zijn dan alle nieuwe ruimtes open en bent u welkom om
te komen rondkijken. Medio oktober is er een officiële opening, maar die zal – mede vanwege corona slechts zijn voor een beperkte groep.
 Let op: met ingang van 14 augustus verandert het huisnummer van het pelgrimsoord: dit wordt nr. 34.
Het nummer van het hoofdgebouw, waar nog steeds de communiteit woont, blijft 32.
Heilige Alfonsus de Liguori
1 augustus is de feestdag van de heilige Alfonsus de Liguori, de stichter van de redemptoristen die leefde
van 1696 tot 1787 in en rond Napels, in Italië. Alfonsus was een veelzijdig man: naast een toegewijd pastor
was hij schilder en componeerde hij religieuze volksliederen. Maar hij was ook een geleerde. Hij schreef
vele boeken, onder andere een boek over moraaltheologie dat vele jaren toonaangevend was in heel de
katholieke kerk. Dit jaar vieren de redemptoristen dat hun stichter 150 jaar geleden benoemd werd tot
kerkleraar, een titel die maar is weggelegd voor 35 mensen uit de hele kerkgeschiedenis. Een reden om dit
jaar Alfonsus’ feestdag met extra aandacht te vieren.

MIVA – Missie Verkeersmiddelen Actie
De MIVA helpt ontwikkelingswerkers in het Zuiden aan verkeers- en communicatiemiddelen: een auto,
brommer, boot of computer. De laatste jaren legt MIVA zich toe op projecten in de gezondheidszorg. Medische zorg is voor arme mensen vaak slecht toegankelijk en dat heeft mede te maken met het ontbreken van
vervoer. Concreet wordt dit jaar de aandacht gevestigd op een gezondheidscentrum voor zieken en gehandicapten in het binnenland van Kenia, dat zeer geholpen zou zijn met een nieuwe auto.
 Na alle weekendvieringen van 28/29 augustus is er een deurcollecte voor MIVA. U kunt hen ook rechtstreeks steunen op banknummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch Op de informatietafels
vindt u folders met meer informatie over het gezondheidscentrum in Kenia.
Kroedwusj-wandeling
Op Maria Hemelvaart worden traditioneel kroedwusjen gezegend: bosjes van veldbloemen die zouden beschermen tegen ziekte en onheil. In Wittem is rond Maria Hemelvaart altijd een wandeling waarin de bloemen voor een kroedwusj worden verzameld, waarna er een viering is met zegening van de kroed-wusjen.
Dit jaar is de wandeling vanwege corona twee keer, zodat de groep deelnemers per keer wat kleiner is: 14
en 15 augustus, zaterdag en zondag.
 De wandeling begint beide dagen om 13.30 uur en duurt – inclusief de zegenviering - tot ongeveer 16.00
uur. Opgave vooraf is gewenst bij de receptie van het klooster, 043 45017 41, of via internet,
www.kloosterwittem.nl. Deelname kost 2,50 euro.
Inloopconcerten
In de zomer zijn er op zondag regelmatig inloopconcerten: een concert waar u kunt binnenlopen wanneer u
wilt en kunt blijven luisteren zo lang u wilt. De muziek wordt steeds afgewisseld met teksten ter bezinning.
* 1 augustus: Trio Vivente, een dwarsfluit-gitaar-trio uit Brunssum dat ieder jaar in Wittem speelt. Tussendoor zijn teksten te horen van en over St.-Alfonsus, wiens feestdag op 1 augustus gevierd wordt.
* 15 augustus: Ben Dassen speelt op zijn dwarsfluit Marialiederen en andere bekende melodieën. Rond
15.30 uur is er een viering met zegening van kroedwusjen, ook met muziek van Ben.
* 29 augustus: het strijkkwartet Musarte speelt licht klassieke muziek.
 De concerten duren van 14.00 tot 16.00 uur, met halverwege een korte pauze. Toegang is gratis, maar
een gift in het collectemandje is welkom. Opgave vooraf is niet nodig.
Koorconcert vrouwenensemble ‘Embrace’
Op donderdag 12 augustus is in de Kloosterkerk een concert van het vrouwenensemble Embrace: zes ervaren zangeressen, onder leiding van de bevlogen dirigent André van Vliet. Embrace zingt een gevarieerd
programma van religieuze muziek, afgewisseld met orgelspel door dirigent André. In juli werd een concert
van André van Vliet afgelast vanwege de overstromingen. Hopelijk kunnen we hem nu wel verwelkomen.
 Tijd en plaats: donderdag 12 augustus, 20.00 tot ca. 21.30 uur in de Kloosterkerk; Toegang: vrije gave.
Kloosterboekwinkel Wittem
 De winkel is vanwege de verhuizing gesloten op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus. Op zaterdag 14
augustus opent de nieuwe winkel! Voor de eerste 1000 bezoekers van de nieuwe winkel ligt er een
presentje klaar!
 Ook augustus is vakantiemaand, een ideale tijd om een goed boek te lezen. In de winkel vindt u een
themahoek ‘zomerlezen’.
 De Gerarduskalender 2022 is verkrijgbaar; hij kost € 8,50.
 Op de informatietafels vindt u de zomeruitgave van ons Boekenvenster, met aankondigingen van pas
verschenen of binnenkort te verschijnen boeken. U kunt het Boekenvenster ook afhalen in de winkel.
 Wereldwinkel Wittem geeft tot aan de verhuizing 10% verhuizings-korting op het hele assortiment! Na
14 augustus, in de nieuwe winkel, geldt weer de gewone maandkorting van 10% op een bepaalde groep
artikelen, deze maand op alle olifantjes.
 Openingstijden van kloosterboekwinkel en wereldwinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.30 uur, dinsdag t/m zondagdag van 10.00 tot 16.30 uur (maar 12 en 13 augustus dus gesloten).

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.

