
        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 

14 mei 2022 t/m 21 mei 2022  

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. 

 

Meimaand – Mariamaand 
Beste broeders en zusters, 
Al sinds eeuwen is de meimaand voor ons katholieken een 
maand die aan onze hemelse Moeder Maria is toegewijd. In 
deze maand besteden wij extra aandacht aan de devotie tot 
Maria. Dat gebeurt door het organiseren van 
rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij 
Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het 
organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De 
meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria 
Visitatie. Ook in onze parochies zijn er verschillende tradities, 
zoals de rozenkrans voor de h. Mis of in een kapelletje te 
bidden.  
De zalige Paus Paulus VI had en speciaal encycliek met 
name “Mense Maio” erover geschreven, en ik wil u graag een 
kort maar heel mooi stukje ervan citeren: “Daarom geeft dit 
vroom gebruik van de meimaandviering, die zoveel eer 
schenkt aan de allerheiligste Maagd en die zo rijk is aan 
geestelijke vruchten voor het Christenvolk, ons een gevoel 
van geluk en troost. Omdat Maria immers met recht 
beschouwd kan worden als de weg, die ons voert tot 
Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een 
ontmoeting met Christus. Want wat doen wij in ons 
voortdurend bidden tot Maria anders dan in haar armen, in 
haar, door haar en met haar Christus zoeken, onze 



Verlosser, tot wie de mensen in de angsten en gevaren van 
deze wereld als uit een innerlijke behoefte moeten gaan als 
tot de haven van het heil en de bovenaardse bron van het 
leven?” 
Natuurlijk is onze devotie aan Maria niet op de activiteiten 
van onze parochie beperkt. Ook thuis, in ons dagelijks leven 
is er ruimte voor. Om eraan uitdrukking te geven en ons beter 
eraan te herinneren, kan een kijktafeltje met een 
Mariabeeldje en een kaarsje opgesteld worden. Als decoratie 
helpt de natuur, want er zijn twee planten die met Maria 
geassocieerd worden zijn: de Lieve-vrouwe-bedstro en de 
maagdenpalm. 
Ook voor de paters en zusters van onze congregatie is Maria 
heel belangrijk. Feitelijk leggen we een vierde gelofte van 
toewijding aan Maria af. En op 8e mei vieren wij het feest van 
onze patrones, O.L.V. van Lujan (Loechaan uitgesproken). 
Ik wens u allen dus een mooie meimaand met Maria, vol van 
vruchten. Moge Zij ons nader tot haar zoon brengen. 
                                                           Pater Andreas Schmidt IVE 
 

 
Zr. Josefa Hendrina Stenmanns 

Moeder Josefa, zoals Hendrina Stenmanns door haar 
medezusters wordt genoemd, werd op 28 mei 1852 als 
oudste van zeven kinderen geboren in het Duitse dorpje 
Issum. Al vroeg in haar leven had ze een hart voor de armen, 
zieken en stervenden. Haar wens om franciscanes te worden, 
ging door verschillende omstandigheden niet in vervulling. 
Door een leerling van haar vader, die missionaris in Steyl 
wilde worden, werd het missionaire vuur in haar gewekt. In 
1884 ging ze naar Steyl. Hier was ze aanvankelijk met 
andere vrouwen in dienst van het nog jonge Missiehuis dat 
de in 2003 heilig verklaarde Arnold Janssen in 1875 daar had 
gesticht. 

Na de stichting van de Missiecongregatie Dienaressen van de 



Heilige Geest in 1889, ontving Hendrina op 17 januari 1892 
het kloosterhabijt en de naam Zuster 
Josefa. Samen met Moeder Maria 
(Helena Stollenwerk) legde zij het 
fundament voor de jonge 
gemeenschap van zusters. Haar 
praktische en organisatorische 
bekwaamheden kwamen haar goed 
van pas bij het leiden van de steeds 
maar groeiende gemeenschap. Ze 
was een talentvolle pedagoge en 
had een bijzondere gave om jonge 
vrouwen in te leiden in het 
kloosterleven. Met warmte, 

vriendelijkheid, hulpvaardigheid en goedheid ging zij om met 
zusters en gasten. In 1898 werd ze overste nadat Moeder 
Maria zich op wens van Arnold Janssen aansloot bij de groep 
aanbiddings- of slotzusters. De missiezusters hielden van 
Moeder Josefa en waardeerden haar zeer. Zij onderhield 
briefcontact met de zusters die intussen naar diverse landen 
in de wereld waren uitgezonden.  
Eind 1902 begon haar lijdensweg. Reuma, astma-aanvallen, 
ademnood en waterzucht leidden uiteindelijk op 20 mei 1903 
tot haar dood, 50 jaar oud. Zij werd aanvankelijk begraven op 
het kloosterkerkhof. In 2008 werd zij zaligverklaard en 
bijgezet in de kloosterkapel van het H. Hart Klooster te Steyl. 
 
 

In de Heer overleden 
Op donderdag 07 april 2022 is overleden, in de leeftijd van 
bijna 89 jaar, mevrouw Mia Daniëls-Augustin, sinds 2002 
weduwe van Hasj Daniëls. Op donderdag 14 april hebben we 
haar herdacht tijdens een uitvaartdienst, waarna zij te rusten 
werd gelegd bij haar echtgenoot op het kerkhof alhier. Wij 
wensen de bedroefde familieleden heel veel sterkte. 
 
 



In de Heer overleden 
Op dinsdag 26 april 2022 is overleden, in de leeftijd van 78 
jaar, de heer Wil Koot, echtgenoot van Tiny Koot-Hilhorst. . 
Het echtpaar woonde aan de Putstraat in Ulestraten. Op 
donderdag 05 mei, Bevrijdingsdag, hebben we hem herdacht 
tijdens een uitvaartdienst, waarna hij te rusten werd gelegd 
op het kerkhof alhier. Wij wensen de bedroefde familieleden 
heel veel sterkte. 
 
 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 14 mei: H. Mattias, apostel 
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Ulestraten 
17.00 uur: Kindermis in Ulestraten 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 15 mei: 5de  zondag van Pasen 
09.00 uur: gest. jrd. voor Willem Notermans en overleden  
                 familieleden;      
                 voor Mathieu Sijben en overleden familieleden;            
                 voor Harie Willems;; 
                 voor Mia Daniëls-Augustin; 
                 voor Hub en Fien Corten-Vrouenraets; 
                 voor Wil Koot;                
                
woensdag 18 mei: H. Johannes I, paus 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
zaterdag 21 mei: HH. Christophorus Magellaen en 
gezellen 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    


