Beste Kapellenaars
We hebben dit jaar de adventsactie gehouden voorzuster Rita van der Reijken in
Bolivia. Zijn heeft informatie gestuurd over haar werk. Deze informatie is in het
Duits. Voor uw gemak heb ik er een vertaling van gemaakt, waarvan ik het
eerste deel nu zal vermelden en een volgende keer het vervolg.
Lieve zusters, lieve familie, vrienden en weldoeners.
Als hoogtepunt van het jaar 2019 mochten wij ons bij u voor die vriendschap,
genegenheid en ondersteuning van de kinderen en jeugdigen, die in Poconas zijn
opgenomen, bedanken. Op deze manier kunnen wij ook een deel vanonze
werkelijkheid delen, hoe wij binnen en buiten onze huizen leven. De zin die
boven deze brief staat, zijn woorden van onze grondlegger, bischof Michael Felix
korum: “Tenminste dat, wat wij met een levendig geloven in Christus tot stand
brengen, in eenheid met Hem, kan voor langere tijd of voor altijd blijven
bestaan.”
Dit geloof heeft ons de kracht gegeven in alle vreugde en moeilijkheden die we
hebben ervaren, verder te gaan op onze weg.
Dit jaar herbergen we meer dan 100 personen in Poconas, d.w.z. kinderen van 0
tot 4 jaar in de casa cuna san José de Poconas; 24 babies en 25 kinderen tussen
2 en 4 jaar, bij elkaar 49 hele kleine en kleine kinderen. Die kinderen komen via
het bureau voor jeugdzaken. Enkele van hen worden door hun ouders in de
steek gelaten, anderen worden uit de provincie, respectievelijk uit de eigen
regionale plattelands gemeenten gebracht. De reden is gebrek aan voedsel in de
familie. Ook in onze tijd zijn er veel mensen die leven van wat zij op hun grond
verbouwen. Wanneer de oogst slecht uitvalt, faalt het financiële inkomen van
de familie. Andere kinderen worden gebracht omdat hun ouders alcohol of
drugsverslaafd zijn. We hebben ook kinderen die uit zeer conflictueuze gezinnen
zijn gered. Enkele van hen beleefden in hun eigen gezin lichamelijke en sexuele
overtredingen. In het internaat heten wij gedurende het jaar 55 meisjes
welkom. Jeugdigen en jong volwassenen. Ook hier is het een zeer verschillende
samenstelling. Enkele van hen hebben familie die iets kunnen bijdragen, maar
de meesten hebben geen financiële mogelijkheden. Veel van deze meisjes zijn al
van kleins af aan hier om hen in hun ontwikkeling verder te begeleiden, te
behoeden en beschermen en zij worden in het internaat verzorgd. We hebben
meisjes in de leeftijd van 4 tot het eindexamen VWO. Als altijd geeft het ook een
zeer kleine groep meisjes die bij ons wonen en op de universiteit of
beroepsopleiding zitten. De volwassenen moeten op eigen bene staan als zij de
instelling verlaten. Dat betekent, dat meisjes uit kleuterschool, basisschool,
verdere opleidingen en universiteit welkom zijn. Wij hebben meisjes van
gezinnen met beperkte financiële middelen. Zij helpen met een kleine bijdrage.
Vooral steunen zij het kind met schoolspullen zoals boeken, schriften en ander
schoolmateriaal, dat nodig is. Anderen hebben ouders die buiten de stad werken
en niet voor opvang van de kinderen kunnen zorgen. Dan brengen zij hun
kinderen naar het internaat. Verder hebben we jonge mensen, die ons met
verzorgen, begeleiden van de kinderen helpen zoals bereiden van eten of
werken in de wasserij. Tot deze groep rekenen we 11 meisjes. Zij komen van
het land om een beetje geld te verdienen. Als tegenprestatie voor de hulp wordt
hen een studiestipendium betaald. Zo krijgen zij geld voor hun onkosten om hun
studie voort te zetten. Dit zijn onze bewoners , veelsoortig en interessant.
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LITURGISCH PROGRAMMA januari 2020
wo. 01 jan./11.00 eucharistieviering van Maria Moeder Gods
pr.B.Verstegen
vr. 03 jan./19.15 eucharistieviering van de eerste vrijdag
feest van het H.Hart pr.B.Beijk
za. 04 jan./17.15 eucharistieviering van Epifanie, van
Driekoningen pr.B.Beijk
zo. 05 jan./10.30 hoogmis van Epifanie , Driekoningen pr.B.Beijk
di. 07 jan./19.15 eucharistieviering pr. D.Verbakel
za. 11 jan./17.15 eucharistieviering van de Doop van de Heer.
Pr.M.Reneerkens
zo. 12 jan./10.30 hoogmis van de Doop van De Heer. Pr.M. Reneerkens
di. 14 jan./19.15 eucharistieviering.pr.M.Reneerkens
za. 18 jan./17.15 eucharistieviering van de tweede zondag
door het jaar.pr. R.Jacobs
zo. 19 jan./10.30 hoogmis van de tweede zondag door het jaar
pr.R.Jacobs
di. 21 jan./19.15 eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
za. 25 jan./17.15 eucharistieviering van de derde zondag
door het jaar. Pr.B.Beijk
zo. 26 jan./10.30 hoogmis van de derde zondag door het jaar.
Pr.B.Verstegen
di. 28 jan./19.15 eucharistieviering. Pr.B.Beijk
Andere feesten in de maand januari:
28 jan.: H.Thomas van Aquino; priester en kerkleraar.
31 jan.: H.Johannes Bosco ( Don Bosco) priester

Misintenties voor de maand januari 2020
Wo.01 jan.: voor al onze weldoeners en medewerkers.
Vr.03 jan.: overleden Joop Rijk; overleden Ine Moorman van Wieringen;
Za.04 jan.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Frans en Wil Sedee
Romeijn;
Zo.05 jan.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der
Heijden; overleden Joop Moormann; overleden Nel van Zon;
di.07 jan.: overleden Nico Oosterman; overleden Joop Pieterse;
overleden Nora Kropman;
za.11 jan.: voor al onze zieken; overleden Ton van der Burg;
zo.12 jan.: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Kees van der Loos;
overleden Joop Schimmel; overleden Toon van der Heijden;
overleden Joop Moorman; overleden ouders Van Paassen van
Bohemen; overleden Pauline van der Heijden;
di.14 jan.: overleden Koos Verleg; overleden Joop Schimmel;
za.18 jan.: voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Toon en Jo
Bouwer Rietveld; overleden Hans Schaareman;
zo.19 jan.: voor de jarige Rachel; overleden Ton van der Reijken
Verkerk; Levenden en overledenen van de familie Rijk;
overleden Toon van der Heijden;overleden Joop Moormann
di.21 jan.: overleden Toon en Jopie van Adrichem;
za.25 jan.: voor de zieke Magda de Hardt; zieke Erik van Waasdijk
zo.26 jan.: voor onze lectoren op deze zondag van het woord van God;
overleden Romelia Kerindongo; overleden Toon van der
Heijden;overleden Joop Moormann; overleden Franciscus
Muller; overleden ouders Van Rijn van Zon
di.28 jan.: voor de zieke Paul Houtman; overleden Jan Stolk; overleden
Ellen Langenhorst; overleden mevrouw Stift van der Goes;
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of
aanzet tot nadenken, onder het motto: “Elke dag een beetje spirit!”. Op
de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de
voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op
internet: www.kloosterwittem.nl

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job
Duijndam of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 7,40.

Vanuit het bestuur

Een zalig , gezond en voorspoedig
nieuwjaar voor u en allen die u dierbaar
zijn.
Zo snel gaat het. Net is de eeuwwisseling gepasseerd of we zijn al 20
jaar verder. Helaas hebben we het afgelopen jaar weer lieve mensen
verloren. Mensen die het kapelbeeld mede bepaalden en die nog lang in
onze herinnering zullen blijven.
We hebben ook de schrik gehad van een priesterloze kerstnacht, waar
we ons niet tegen konden wapenen. Toch wil ik mijn excuus daarvoor
maken omdat toch de sfeer waar ieder naar uitkeek, is gebroken.
Hopelijk zal ons dit niet weer overkomen.
Natuurlijk wordt het in deze tijd steeds lastiger om alles in de
Nederlandse kerkprovincie op orde te houden. Er zijn al geruchten dat er
in Delft mogelijk weer een kerk gaat sluiten. Zo kreeg ik van Erie
Oosterman , schoonzus van Nico , een bericht uit het oosten van het
land, dat daar de kerken worden gesloten en de koren worden
afgeblazen. Eigenlijk niets nieuws. Toch zie ik overal nieuwe positieve
dingen. In de media worden steeds vaker gelovige zaken aangekaart en
het landelijke passiespel wordt een steeds groter evenement. In onze
kapel zijn er toch weer priesters die graag bij ons komen zoals Maurice
Reneerkens en Remie Jacobs naast Bosco Beijk en Bert Wessel en Bart
Verstegen. Tegelijkertijd worden de koorleden steeds ouder en is onze
koster Jan van Velzen niet of nog niet instaat om
te kosteren omdat hij aan het genezen is van een val in zijn tuin met
gevolg: een gebroken heup. Maar tot nu toe heeft Onze Lieve Heer ons
steeds weer werkers gestuurd voor onze wijngaard. Met uw gebed en
steun gaan we optimistisch het nieuwe jaar in. We danken natuurlijk ook
de mensen die alle feestdagen weer hebben verzorgd en versierd en de
lezingen en zang kleur en klank hebben gegeven.
We kunnen nu al een mooi nieuwtje melden. De adventsactie voor
Bolivia heeft 1254,35 euro opgebracht.

