
        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 

21 mei 2022 t/m 28 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. 

 
Titus Brandsma 
Ooit was een kind met oma en opa in de kerk een kaars gaan 
aansteken en rondkijken. Op zeker moment viel het zonlicht heel 
mooi door de glas in lood ramen. Het kind keek ernaar en zag dat 
er mensen afgebeeld waren. “Wie zijn die mensen? En waarom 
zijn ze hier in de ramen?” “Dat zijn de heiligen. Dat zijn mensen die 
tot het uiterste toe liefhebben – niet omdat ze dat zo goed kunnen, 

maar omdat God hen heeft aangeraakt. Ze 
geven de liefde, die zij van God ervaren 
hebben, op hun eigen, vaak originele 
manier door aan de mensen.” “Aha, en 
daarom zijn ze hier in de ramen, om te 
laten zien dat ze de liefde van God als het 
licht in hun eigen kleuren doorgeven!” 
Beste mensen, er zijn verschillende 
heiligen, naar wie ook onze kerken en ook 
sommige straten en scholen benoemd zijn: 
Agnes, Cornelius, Johannes, Franciscus, … 
Vaak zijn het mensen uit het verre verleden 
en andere landen. Vandaag schrijf ik over 

eentje, die niet zo lang geleden geleefd heeft, en Nederlander was: 
Titus Brandsma. Hij zal op 15 mei worden heiligverklaard. Er is een 
heel proces dat hieraan voorafgaat. Eerst moet worden vastgesteld 
dat de persoon “op heldhaftige wijze de deugden heeft beoefend” 
(tot het uiterste toe heeft liefgehad). Dan krijgt de persoon de titel 
van “eerbiedwaardige dienaar Gods”, en mag op hun voorspraak 
gebeden worden. Als iemand op die wijze een echt wonder 



verkrijgt, dient dat tot de heiligverklaring. Een wonder houdt 
meestal in een miraculeuze genezing. Kerkelijke erkenning 
daarvan komt pas nadat een commissie van medici heeft 
vastgesteld dat er voor de genezing geen medische verklaring te 
geven is.  
In het geval van Titus Brandsma is het laatste wonder dat tot zijn 
heiligverklaring bijdraagt een Amerikaanse karmeliet, pater Michael 
Driscoll, die op onverklaarbare wijze van een stadium 4 melanoom 
(kanker) is genezen.  
Titus was een karmeliet en priester, maar ook journalist. Hij stierf in 
het concentratiekamp van Dachau om zijn verzet tegen het nazi-
regiem vanuit zijn geloofsovertuiging. Om meer over hem te weten 
bezoek: http://www.heiligetitusbrandsma.nl/ 
Of kijk op YouTube na deze twee korte filmpjes: 
 

P.  Andreas Schmidt, IVE 
 

 
 
 
 

 
Pinksterlezing door Thomas Quartier 
 
De jaarlijkse Pinksterlezing van Klooster Wittem, op de 
zaterdag voor Pinksteren, wordt dit jaar verzorgd door de 
benedictijner monnik Thomas Quartier.  
Thomas Quartier(48) is sinds anderhalf jaar verbonden aan 
abdij Keizersberg in Leuven. Daarnaast is hij hoogleraar aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Katholieke 
Universiteit Leuven. Hij is dit jaar ‘theoloog des vaderlands’. 
Het thema van zijn lezing is: profetenstemmen.  
Hoe geven we ons leven zin wanneer we – in deze tijd meer 
dan ooit - beseffen dat het eindig is en kwetsbaar? Het is een 
vraag van alle tijden, maar de antwoorden moeten in elke 
generatie en in elke cultuur opnieuw gezocht worden. 
Wellicht kunnen we daarbij iets leren van de Bijbelse 
profeten. Thomas Quartier onderzoekt dit, in gesprek met 



musici, schrijvers en dichters van deze tijd. Quartier: 
“Religie is voor mij in de eerste plaats een kwestie van 
existentieel zoeken met een radicaal open einde. Geloven 
is vooral doen.” 
 
Thomas Quartier schreef een groot aantal boeken. Zijn 
laatste boek heeft de titel: Blijven, omarm wat op je pad komt.  
Het programma van de middag:  
14.00 -14.10:  welkom 
14.10 -15.00:  lezing 
15.00 -15.15:  pauze en signeren 
15.15 -15.45:  vragen 
15.45 -16.00:  afsluiting 
 
Datum en tijd: zaterdag 4 juni 2022, van 14.00 tot ca. 16.00 
uur. 
Plaats: Scala – Klooster Wittem 
Entree: 10 euro 
Aanmelden: bij de receptie van het klooster, 043 4501741 of 
via info@kloosterwittem.nl 
 
MARIA-KAARSENACTIE KLOOSTER WITTEM 2022 
27 juni is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van 
Altijddurende Bijstand. Dat is Maria zoals ze afgebeeld is op 
de eeuwenoude icoon uit Kreta, de Maria-afbeelding in de 
Mariakapel van Klooster Wittem. 
Zoals ieder jaar nodigt Klooster Wittem u uit om Maria op 
deze feestdag in een zee van kaarslicht te zetten.  
U kunt een noveenkaars bestellen (d.w.z. een kaars die 9 
dagen brandt) door € 5,- te storten op banknr. NL96 INGB 
0001 0424 00 (voor België BE33 6555 1046). Daarbij kunt u 
vermelden (als u wilt) voor wie of wat uw kaars brandt: ‘Een 
kaars voor… (vul in)’. U kunt de kaars ook bestellen via 
www.kloosterwittem.nl/Maria.  
Kaarsen die vóór het weekend van 26 juni besteld zijn, 
worden in de verschillende weekendvieringen of op de dag 
zelf, maandag 27 juni, aangestoken. In de negen dagen die 

http://www.kloosterwittem.nl/Maria


volgen zullen niet alleen de kaarsen branden maar zal ook op 
het beeldscherm in de kerk te zien zijn  waarvóór ze branden 
(de dingen of mensen dus die u bij bestelling hebt 
doorgegeven). 
Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
www.kloosterwittem.nl 
043 4501741 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
Zaterdag 21 mei: HH. Christophorus Magellaen en 
gezellen 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 22 mei: 6de  zondag van Pasen 
09.00 uur: jrd. voor André en Tina Kurvers-Prikken en  
                 overleden familieleden;                 
                 voor Mia Daniëls-Augustin; 
                 voor Wil Koot; 
                
woensdag 25 mei: H. Beda, H. Gregorius VII, H. Maria 
Magdalena de Pazzi, 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer 
Eerste H. Communie voor 8 kinderen 
10.00 uur: voor Harrison Teed; 
 
zaterdag 28 mei:  
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    

http://www.kloosterwittem.nl/

