
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl  
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

11 september 2021 t/m 18 september 2021  

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18.  
 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 
KOSTBAARDER DAN HET CIRCUS 
 
Dierbare parochianen en lezers, 
 
Een tijd geleden vertelde een vrouw uit de Verenigde Staten 
het volgende verhaal. 
“Toen ik nog een kind was stond ik eens met mijn vader in de 
rij om tickets voor het circus te kopen. Vóór ons stond een 
echtpaar met acht kinderen, allemaal waarschijnlijk jonger 
dan 13 jaar. Het gezin leek van eenvoudige afkomst te zijn. Ik 

herinner me dat de 
kinderen dolblij waren. Ze 
zouden clowns, olifanten en 
nog andere dieren voor de 
eerste keer in een circus 
kunnen zien.  
Toen ze aan het loket 
kwamen, vroeg de 
kaartjesverkoper hoeveel 
tickets zij wilden. De vader 

antwoordde apetrots: “acht voor kinderen en twee voor 
volwassenen, alstublieft”. De kaartjesverkoper vertelde hem 
dan de prijs. Het echtpaar werd stil. Het was veel meer dan 
ze hadden verwacht. Hoe konden ze aan hun kinderen nu 



vertellen dat papa niet genoeg geld had om de tickets te 
kopen? (Mijn vader was overigens ook helemaal niet rijk). 
Vervolgens bukte mijn vader zich, deed alsof hij een biljet 
opraapte, tikte de man op zijn schouder en zei: “Meneer, dit is 
uit uw zak gevallen”. 
De man begreep het onmiddellijk. Hij had niets gevraagd 
maar hij stelde de financiële hulp in die wanhopige en pijnlijke 
situatie erg op prijs. Hij keek mijn vader recht in de ogen en 
met zijn twee handen nam hij de handen van mijn vader, 
kneep de twintig dollar vast, en blij, met trillende lippen en 
een traan over zijn wang, antwoordde hij: ‘Dank u, dank u 
meneer. Dit betekent echt veel voor mijn gezin en voor mij’. 
Mijn vader en ik keerden terug naar de auto en gingen naar 
huis. We gingen niet naar het circus, maar we gingen ook niet 
met lege handen naar huis. Ik zal nooit die daad van mijn 
vader vergeten. Ik weet dat ik in het circus veel plezier zou 
hebben gehad, maar op die avond leerde ik iets dat mijn ziel 
veel rijker maakte, iets dat veel kostbaarder was dan het 
circus. Ik kon de woorden “het is zaliger te geven dan te 
ontvangen” beter begrijpen en ook “wie zich over een arme 
ontfermt. 
Dit is het verhaal dat die Amerikaanse vrouw vertelde. 
                                                                     Mario Rojas, kapelaan 
 

Onze Lieve Vrouw van Smarten 
Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, 
gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze 
gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve 
Vrouw van Smarten. 
'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' 
(Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) 
behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd 
Maria. 
Het gebruik om in lange litanieën het lijden van Christus' 
moeder te bezingen stamt uit het oosters christendom. In de 
middeleeuwen zijn ook de gelovigen in de westerse kerk 
Maria's smarten gaan vereren.  



Vanwege de bijzondere betekenis van het getal zeven 
werden er zeven smarten van Maria onderscheiden. Deze 
smarten (in oudere en Vlaamse literatuur ook wel 'de zeven 
weeën' genoemd) gaan waarschijnlijk terug op de 
responsories van de Metten, waar ze voor het eerst als 
zevental werden gepresenteerd. Het betreft hier: 
I. De lijdensvoorzegging door Simeon; 
II. De vlucht naar Egypte; 
III. Het verlies van het goddelijk Kind in de tempel; 
IV. De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon; 
V. Jezus sterft aan het Kruis; 
VI. Maria ontvangt haar gestorven Zoon; 
VII. Maria bij de graflegging van Jezus. 

Tot de oudst bekende literatuur over de zeven smarten 
behoort een traktaatje van de kerkleraar Sint Bernardus van 
Clairvaux, dat in de Nederlandse literatuur werd omgewerkt in 
verschillende 'Marienclagen'. 
De Orde der Servieten van Maria werd in 1233 opgericht door 
zeven vooraanstaande Florentijnen. In 1264 stichtte deze 
orde een vereniging ter bevordering van de devotie tot de 
zeven smarten van Maria. Zij brachten een rozenkrans in 
omloop met zeven tientjes, speciaal bedoeld om de zeven 

smarten te overdenken. 
Iconografisch wordt Onze 
Lieve Vrouw van Smarten 
weergegeven met zeven 
zwaarden die haar hart 
doorboren. Ook worden de 
verschillende smarten 
afzonderlijk weergegeven. De 
bekendste daarvan is de 
Piëta (Italiaans: Pietà), een 
afbeelding van de Heilige 
Maagd met het lichaam van 
haar overleden Zoon op 
schoot. Veel voorkomend zijn 
ook beelden van Maria die 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/metten
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/sint-bernardus-van-clairvaux
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/sint-bernardus-van-clairvaux


weent. Daarbij zijn de tranen vaak weergegeven door 
kristallen. 
Onze Lieve Vrouw van Smarten is de patrones van Slowakije, 
de staat Mississippi in de Verenigde Staten en de Italiaanse 
stad Mola di Bari. In Nederland zijn kerken aan haar gewijd in 
Oud-Zevenaar, Roosendaal, Bergharen en Hoorn. Ook de 
kluiskerk in Warfhuizen is aan haar gewijd. 

 

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 11 september: Maria op zaterdag 
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding vervalt 
           17.30 uur: H. Mis in Bunde 
    19.00 uur: H. Mis in Moorveld 
 
zondag 12 september: 24ste zondag door het jaar 
09.00 uur: jrd. voor Lambert en Liza van Weersch-Frenken; 
                 voor Hub en Tiny Brassé-Urlings en hun overleden  
                 familieleden; 
                 jrd. voor ouders Corten-Raeven en overleden  
                 familieleden; 
                 voor Jeannette Bemelmans-Corten en voor Jan  
                 Bemelmans vanwege broers en zussen; 
                 voor Harry Jacobs; 
                 voor Leny van Weersch-Schoonbrood; 
 
woensdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten  
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor een persoonlijke intentie; 
 
zaterdag 18 september: Maria op zaterdag 
           17.30 uur: H. Mis in Bunde 
    19.00 uur: H. Mis in Moorveld 


