RECTORAATSNIEUWS ● 15 februari 2021
Rectoraat HH. Alfonsus en Johannes Nepomucenus
Wittemer Allee 32 6286 AB WITTEM
Tel. 043-4501741 (kloosterreceptie) / 043-6018812 (p. Henk Erinkveld)
=========================================================
Aan de parochianen van het rectoraat Cartils/Partij/Wittem
Beste mensen,
Normaal komen we aan het begin van het nieuwe jaar met een brief met een terug- en vooruitblik. We
hebben er even mee gewacht om actueel nieuws te kunnen melden. Want dat het kloostergebouw (incl.
kerk en kapellen) een nieuwe eigenaar heeft gekregen (de Lenferink Groep uit Zwolle) en ook andere
huurders krijgt, gaan we nu echt merken.
Het voorbije jaar 2020 is sterk getekend door de coronacrisis, waardoor er maar weinig activiteiten
konden plaatsvinden. En ook het jaar 2021 staat nog vol vraagtekens. Kan de Bronk en de Partijer
Kermis doorgaan op zondag 30 mei? Een grote vraag…Toch hopen we dat wij binnenkort weer ruimte
krijgen om samen te komen en dat het kerkelijk en sociaal leven in het rectoraat weer op gang komt.
We wensen u veel uithoudingsvermogen toe en goede hoop. En: blijf gezond!
De stand van zaken rond kerk, kapellen en klooster van Wittem
Start verbouwing Gerarduskapel
De ombouw van de Gerarduskapel tot receptie/boekwinkel/ontmoetingszaal gaat dan toch eindelijk
beginnen. Eerst moet de Gerarduskapel leeggeruimd worden. Een deel van de kerkbanken gaat naar de
Stichting Kringloop Centrale Parkstad, die al ruim een jaar helpt om het klooster ‘leeg te ruimen’. De
stichting heeft een werkplaats waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
zijn. Een flink aantal banken van de Gerarduskapel houden we zelf; wat we daarmee doen, leest u
verderop.
Wat er allemaal gaat veranderen is bekend; de grote vouwfolder met uitleg is nog altijd gratis bij de
receptie af te halen. De verbouwing zal zeker tot eind augustus duren. We doen ons best om kerk en
devotieruimtes zo goed en zo lang mogelijk toegankelijk te houden, maar we ontkomen er niet aan, dat
bijvoorbeeld de H.Gerardus tijdelijk zijn devotieruimte moet inruilen voor een plaatsje in de oude kerk.
De ingang hiervan wordt trouwens aangepast en voor rolsstoelgebruikers toegankelijk gemaakt.
Ook de toegang naar de voormalige Gerarduskapel, wat de hoofdingang wordt van ‘pelgrimsoord
Klooster Wittem’, wordt verruimd. Er komen daar o.a. een spreekkamer en betere toiletvoorzieningen.
We rekenen erop dat in september de boekwinkel en de receptie kunnen verhuizen en dat in oktober
het vernieuwde Pelgrimsoord Klooster Wittem de deuren kan openen.
Rectoraatskerk Wittem
Ook de oude klooster- en rectoraatskerk is mee verkocht met het gehele kloostercomplex. De
redemptoristen huren de kerk terug –samen met de kapellen en een deel van het klooster als woon- en
werkruimtes. Van meet af aan was het een voorwaarde dat de kerk en de devotiekapellen hun functies
zouden blijven houden en dat de nieuwe eigenaar dat zou accepteren en respecteren. Maar terecht
was het Bisdom Roermond er veel aan gelegen dat dat juridisch nauwkeurig zou worden vastgelegd en
dat de kerk en de devotiekapellen die functie te allen tijde zouden behouden. Het heeft uiteindelijk tot
een ook voor het Bisdom bevredigende formulering geleid en vlak voor Kerstmis schreef de algemeen
econoom, dhr Hamers, aan de redemptoristen, dat “nu vanuit een realistisch geheel door u in Wittem
verder gewerkt kan worden. Het is uw aanwezigheid en uw daaruit voortvloeiende niet aflatende
dienstbaarheid aan het werk van de Kerk waaraan sterk gehecht wordt. Deze blijven van permanent
belang en dat mag zeker benadrukt worden. Bij gelegenheid zal de bisschop u dit zeker persoonlijk
overbrengen.”
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Dat betekent ook, dat het rectoraat voor alle vieringen gegarandeerd blijft van een eigen kerkruimte,
en dat kan menige (voormalige) parochie en geloofsgemeenschap niet zeggen! Wel komen de kosten
voor klein onderhoud en aanpassingen voor rekening van de huurder, de redemptoristen. De banken in
de kerk hebben al plaatsgemaakt voor stoelen, zodat – straks, na de coronatijd - er meer mensen
kunnen deelnemen aan vieringen. En we noemden al de toegang tot de kerk die rolstoelvriendelijk
wordt gemaakt. Wij hopen dat bewoners van het rectoraat via de kerkbijdrage blijven of gaan
bijdragen aan de kosten die een rectoraatskerk én de pastorale en liturgische dienstverlening met zich
meebrengen.
===================================================================================

EEN GERARDUSBANKJE: OOK VOOR U?
Een aantal kerkbanken uit de Gerarduskapel wordt ‘verwerkt’ tot praktische
souvenirs! In zijn werkplaats in de boerderij
achter het klooster maakt Ron Spee er
kleine voorwerpen van, zoals kandelaars,
die we in de kloosterwinkel gaan verkopen.
En op bestelling gaat hij bankjes maken. Op
de foto ziet u er een van 120 cm breed, gemaakt dus uit een bank die zestig jaar lang
in de Gerarduskapel heeft gestaan. Zeker
voor rectoraatsbewoners interessant, want
wellicht heeft u er vaak op gezeten! Een
mooi aandenken voor maar € 95,-!
Wie interesse heeft (eventueel voor een bredere bank) kan zich melden bij Jelle Wind:
jelle.wind@kloosterwittem.nl of via de kloosterreceptie tel 043 450 1741).
====================================================================================
De gevolgen van de lock down voor kerk en klooster
● De vieringen kunnen momenteel maar door maximaal 30 mensen bezocht worden; voor de
zondagse vieringen van 09.00 en 11.00 uur is daarom vooraanmelding vereist; die van 11.00 uur en
enkele extra vieringen door de week worden via internet uitgezonden: www.kloosterwittem.nl/live.
● Ook in de vieringen zelf gelden coronamaatregelen. Zo is bijvoorbeeld het zingen sterk aan banden
gelegd. Ons Gemengd Zangkoor is daarom al vele maanden werkeloos en kan ook niet voor repetities
bijeenkomen. Een zwaar offer voor de dirigent en onze zangtalenten! Het is te hopen dat het koor
gauw weer de draad kan oppakken en iedereen dan weer met frisse moed aan de slag kan.
● In de komende weken proberen we een goede invulling te geven aan de Veertigdagentijd. Misschien
heeft u uzelf op Aswoensdag een askruisje gegeven, want vanwege corona kon de voorganger dat niet
doen tijdens de viering van 08.00 uur. Op alle dinsdagavonden (vanaf 23 februari) is er om 19.00 uur
een vastenmeditatie-nieuwe-stijl met een multimediaal karakter. De meditaties zijn mee te beleven via
www.kloosterwittem.l/live . Hoe we Pasen vieren, is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat
moment. Waarschijnlijk is er op Paaszaterdag 3 april om 19.00 uur een Paaswake waarin een kindje
wordt gedoopt en op Paasmorgen om 07.00 uur een viering bij het ochtendgloren, grotendeels in de
kloostertuin. Zie tegen die tijd de actuele berichten op www.kloosterwittem.nl
● Gelukkig worden de kerken en kapellen door de week en in het weekend nog goed en ‘coronaproof’
bezocht. Maar – dat kan niet anders: de inkomsten aan collectegeld en kaarsenverkoop zijn flink
gedaald. We hopen dat uw bijdrage aan de actie Kerkbalans veel zal goedmaken!
● De receptie van het klooster blijft voorlopig in de weekenden gesloten, maar is door de week
‘gewoon’ open van 9.00 tot 17.00 uur. De boekwinkel ging al vóór Kerstmis dicht. Gelukkig kunnen
telefonische en internetbestellingen (van álle soorten boeken!) toegestuurd én ook afgehaald worden.
De winkel is daartoe open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Koop lokaal!
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Enkele gegevens uit het afgelopen jaar 2020
Doop
Ook in de cijfers is te merken dat het voorbije jaar ‘karig’ was. Veel mensen uit de wijde omtrek laten
hun kindje graag hier in Wittem dopen, maar omdat veel ouderparen dat verbinden met een familie- of
doopfeest, heeft menigeen dat uitgesteld. Werden er 2019 nog 20 kinderen gedoopt, in 2020 waren er
12 dopelingen (waaronder een volwassene). Afgelopen jaar was er geen dopeling uit ons rectoraat; maar
er is al een doopafspraak met een gezin dat in het rectoraat komt wonen.
Andere vieringen met kinderen
● Kinderen doen hun Eerste H.Communie veelal in het dorp waar ze naar school gaan. Volgens onze
gegevens waren dat er drie in 2020: Tenno Bakker, Daan Kleijnen en Lucas Kockelkoren. Zij kregen namens
ons rectoraat een presentje. Graag horen wij tijdig welke kinderen uit ons rectoraat dit jaar de Eerste
H.Communie gaan doen, en ook waar en wanneer.
In augustus j.l. deden drie kinderen uit Nuth in Wittem hun Eerste H.Communie. Dit feest is niet per se aan
een parochie gebonden en het is eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen of
hun kind(eren) eraan toe zijn om – goed voorbereid - voor het eerst de H.Communie te ontvangen.
● Meestal is er elk jaar een viering van het H.Vormsel in de parochies waar kinderen naar school gaan.
Als een kind dit sacrament ontvangt, willen we dat graag kunnen aantekenen in ons doopregister.
● Een werkgroepje verzorgt af en toe een kindernevendienst die tijdig wordt bekend gemaakt. Of er
bijvoorbeeld weer op Palmzondag (28 maart) zo’n viering kan plaatsvinden is nog zeer ongewis.
Voor kinderen liggen er achter in de kerk wel altijd prentenboekjes en kinderbijbels en er zijn ook
speciale misboekjes voor kinderen met daarin iedere week het evangelieverhaal van de zondag.
Huwelijken
In 2020 waren wel enkele kerkelijke huwelijken gepland (van mensen buiten ons rectoraat) maar die
zijn vanwege de corona-beperkingen voorlopig uitgesteld.
Uitvaarten en asverstrooiingen
●. Voor mensen uit ons rectoraat is de rector in principe beschikbaar voor een kerkelijke uitvaartdienst.
Ook voor mensen ‘van buiten’ is in Wittem een afscheidsviering mogelijk, met name als er een eigen
voorganger is. In het voorbije jaar waren er in de kerk van Wittem vier uitvaartdiensten (van mensen
buiten ons rectoraat). In het begin van 2021 was de uitvaart van zr Regina Janssen, een huisgenote van
de communiteit, die bijna zes jaar in Wittem woonde en op 10 januari j.l. op 76-jarige leeftijd overleed.
● Nabestaanden kunnen na een crematie de as laten uitstrooien op het strooiveld in de kloostertuin. In
2020 betrof het 18 overledenen (5 minder dan in 2019). Onder de nieuwe eigenaar blijven de kloostertuin en het asstrooiveld vrij toegankelijk. Ook nabestaanden van overledenen van ons rectoraat kunnen er
uiteraard voor kiezen om na een crematie hier de as van hun geliefden uit te laten strooien. Neem
daarvoor contact op met de rector, pater Henk Erinkveld.
Kerkbestuur en klankbordgroep
Ook al heeft een kerkbestuur van een rectoraat maar een beperkte verantwoordelijkheid, we moeten er wel
een hebben! Officieel telt dat nu slechts twee leden: Jo Peters (Teventweg) en de rector. De administrateur
van Wittem, Nico Senden, houdt de financiën bij (zie volgende bladzijde). Maar het is wenselijk dat we een
volwaardig kerkbestuur hebben. Kom eens vrijblijvend praten als u zo’n functie voor uzelf niet perse uitsluit…
Van de vele vrijwilligers die Klooster Wittem ondersteunen, woont er een aantal in ons rectoraat. We zijn ook
blij met mensen die af en toe hand-en-spandiensten willen verrichten. Maak ons dat kenbaar!
Enkele mensen zijn bereid gevonden om als een ‘klankbordgroep’ af en toe te praten over aangelegenheden
van het rectoraat. Naast Jo Peters en de rector zijn dat Jan Grond, Maria Mobers en Natasja de Leeuw (allen
Partijerweg), Josine Schyns (Rijksweg) en Ageeth Potma (Klooster Wittem).
Via Maria Mobers heeft de klankbordgroep ook een link met het kernoverleg Partij-Wittem. Vanuit klooster
en rectoraat willen we graag initiatieven ondersteunen die het gemeenschapsleven ten goede komen.
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De financiële huishouding
Het rectoraat is sterk verweven met het klooster, ook financieel. Voor de liturgische diensten en de pastorale
zorg draagt het rectoraat bij aan de kosten van het klooster via de Actie Kerkbalans. Zie de bijgaande folder.
Afhankelijk van duur en hoogte van uw bijdrage wordt u tegemoet gekomen in de kosten van bijv. een uitvaart.
Dhr Nico Senden, financieel administrateur van Klooster Wittem, vervult de taak van penningmeester van
het rectoraat. Ziehier zijn financieel verslag over 2020. Voor vragen en toelichting kunt u bij hem terecht.

Inkomsten 2020
Kerkbijdragen
Uitvaarten/jubilea
Subsidie gem.Gulpen/Wittem
Rente
TOTAAL INKOMSTEN
►NEGATIEF SALDO ►

€ 4.356,68
€
275,-€ 800,00
€
2,19
€ 5.433,87
€ 2.789,04

Uitgaven 2020
Afdracht aan het klooster
Afdracht bisdom en dekenaat
Bestuurskosten SILA
Administratiekosten
WA Verzekering
TOTAAL UITGAVEN

€ 5.000,00
€ 1.202,72
€
€ 194,89
€ 237,00
€ 8.222,91

€ 4.893,07
€ 1.360,00
€
-,-€ 800,00
€
2,39
€ 7.055,46
€ 1.528,15

Uitgaven 2019
Afdracht aan het klooster
Bijdrage in kosten kerkkoor
Afdracht bisdom en dekenaat
Bestuurskosten SILA
Administratiekosten
WA Verzekering
TOTAAL UITGAVEN

€ 5.000,00
€ 1.588,30
€ 1.202,72
€
€ 555,59
€ 237,00
€ 8.583,61

Ter vergelijking de cijfers over 2019:

Inkomsten 2019
Kerkbijdragen
Kerkbijdragen nagekomen
Uitvaarten/jubilea
Subsidie gem.Gulpen/Wittem
Rente
TOTAAL INKOMSTEN
►NEGATIEF SALDO ►

In 2020 deden 36 huishoudens in het rectoraat mee aan wat ook wel ‘gezinsbijdrage’ genoemd wordt.
We hopen van harte dat er meer mensen het rectoraat de moeite waard vinden en naar vermogen de
lasten mee willen dragen. Want u ziet dat deze inkomsten flink dalen en het tekort groter wordt.
Door het bisdom wordt geadviseerd om 1% van het netto loon als bijdrage aan de parochie te geven, met
een richtbedrag van minimaal € 110,- per huishouden. Steun de Actie Kerkbalans! Hoe?






Door een overschrijving via uw bank- of gironummer, met overschrijvingskaart of via internet. Het
rekeningnummer van het rectoraat is NL13 RABO 0132 2080 08 t.n.v. Kerkbestuur Wittem. Vergeet
niet ook uw adres te vermelden! Meer mensen in het dorp hebben immers dezelfde familienaam!
Door het machtigen van uw bank om geld over te maken op dit rekeningnummer. Via een
machtiging kunt u het bedrag ook in termijnen opsplitsen.
U kunt ook contant betalen aan de kloosterreceptie. Vergeet ook dan niet uw naam én adres aan te
geven, én vermeld ook duidelijk dat uw gift bedoeld is als Kerkbijdrage 2021 voor het rectoraat!

Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid!
Met hartelijke groet, namens kerkbestuur en klankbordgroep,
p. Henk Erinkveld CSsR
rector Klooster Wittem en rectoraat
Berichten over met name liturgische vieringen vindt u in ‘De Omroeper’ en ’Gulp en Geul’ en in de
kerkbrief die aan het begin van elke maand gratis in de kerk en bij de kloosterreceptie voor u klaar ligt.
Of kijk voor alle nieuws rond kerk en klooster op www.kloosterwittem.nl. Nieuwtjes kunt u ook zien én
doorgeven via www.halloheuvelland.nl, het digitale buurtplatform van de gemeente Gulpen-Wittem.
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