
        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 

01 oktober 2022 t/m 08 oktober 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. 

 
Hoeven we in het weekend niet meer naar de kerk? 
 

De Kerk wil zoveel 
mogelijk present zijn 
in de samenleving: In 
figuurlijke zin via 
deelname aan het 
sociaal-
maatschappelijk 
leven, maar ook heel 
letterlijk door een 
plek te hebben en te 

koesteren waar God tussen de mensen kan wonen en we als 
gelovigen kunnen samenkomen om zijn Woord te horen en 
de sacramenten te vieren. Een vitale kerk kan niet zonder de 
zondagse eucharistie als hart van heel het kerkelijk leven. 
Daarom is er in ons bisdom naar gestreefd om zo lang 
mogelijk in alle kerken wekelijks de Eucharistie te vieren. 
Maar de situatie is op veel plaatsen zozeer veranderd, dat de 
leiding van ons bisdom heeft gemeend ons een brief te 
moeten sturen met de mededeling dat dit streven er nog 
steeds is, maar dat het kan gebeuren dat er soms geen 
priester meer te vinden is om de H. Mis te kunnen vieren. Als 
dat het geval is, moet er contact met het bisdom worden 
opgenomen om te overleggen of het werkelijk noodzakelijk is 



om in een parochie een weekendmis uit te laten vallen, en 
om te bezien naar welke kerk in de omgeving de gelovigen 
wel aan de H. Mis kunnen deelnemen. Vervolgens zal dit dan 
duidelijk en nadrukkelijk gecommuniceerd moeten worden 
naar de parochianen. 
Gaan er in onze parochies weekendmissen uitvallen? 

Vooralsnog zijn wij in ons cluster van zes parochies met drie 
priesters. Daarom is het niet waarschijnlijk dat er binnen 
afzienbare tijd eucharistievieringen op zaterdagavond of 
zondagmorgen gaan uitvallen. Het kan zijn dat door ziekte, 
bezinningsdagen of vakanties de pastoor of één van de 
kapelaans afwezig is, maar in dat geval wordt tijdig voor een 
vervanger gezorgd.  

Dit is de redenering van het pastoraal team op basis van de 
huidige situatie. Wat de toekomst brengt, kunnen we niet 
weten. De situatie die zich elders voordoet kan zich ook bij 
ons aandienen. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan 
zullen wij dat uiteraard tijdig bekend maken. 

                                                                    Pastoor P. Horsch 

Zegening van huisdieren 
Voorafgaande aan Werelddierendag 

Op 2 oktober, de 
zondag vóór 
wereld-dierendag, 
kunt u uw huisdier 
laten zegenen 
onder de bomen op 
het kerkplein van 
Klooster Wittem. 
Dierendag wordt 
gevierd op de 

sterfdag van de Heilige Franciscus van Assisi. St.-Franciscus 
had een diep respect voor het leven. In de natuur zag hij de 
liefde van God onze Schepper. Van hem wordt verteld dat hij 
praatte met de dieren. Hij noemde de dieren en planten, maar 
ook zon en water, zijn broeders en zusters. 



De dierenzegening is een mooie gelegenheid om uw huisdier 
te bedanken voor zijn/haar trouw en gezelschap en te vragen 
om een goede gezondheid voor hem/haar. En natuurlijk wordt 
ook voor de baasjes gebeden! Voor kinderen is er een 
kleurplaat. Dus kom met je/uw hond of poes, cavia of 
hamster, schildpad of vis naar Wittem op de zondag vóór 
dierendag! 
Tijd: zondag 2 oktober 2021 van 14:00 uur tot 15:00 uur 
 
Zeven lezingen over geleefde spiritualiteit in Venray 
 
Spiritualiteit is in. Maar wat mensen met dat woord bedoelen, 
is vaak heel verschillend. In de katholieke Kerk is door de 
eeuwen heen een aantal grote spiritualiteiten en geestelijke 
families ontstaan. In een reeks van zeven lezingen in Venray 
laten de Sint-Gregoriusvereniging en Academie Rolduc 
belangstellenden kennis maken met deze bronnen van 
christelijke spiritualiteit en religieus leven. 
‘Geleefde spiritualiteit’, zo heet de reeks lezingen door 
religieuzen uit zeven verschillende grote tradities van de 
Kerk. Monniken, paters, zusters en priesters spreken over de 
spiritualiteit van hun eeuwenoude orden en hoe die 
spiritualiteit mensen van nu kan inspireren. 
4 oktober benedictijnen 
Abt Henry Vesseur o.s.b. van de Sint-Willibrordsabdij in 
Doetinchem 
1 november ursulinen 
Zuster Angélique van Laarhoven o.s.u. met een inleiding door 
deken Ed Smeets over de lange traditie van de aanwezigheid 
van kloosters in Venray, die met het afscheid van de 
ursulinen eind 2022 eindigt. 
22 november trappisten 
Broeder Bruno Wilderbeek o.c.s.o. van de Abdij Maria 
Toevlucht in Zundert, nu kluizenaar in Bergen 
12 januari jezuïeten 
Pater Ward Biemans s.j. 
2 februari minderbroeders franciscanen 



Broeder Hans-Peter Bartels o.f.m. 
NB: 2 februari is de dag van het religieuze leven! 
2 maart dominicanessen 
Zuster M. Amata Mueller o.p. van het klooster Sint-Rosa van 
Lima in Sittard 
18 april norbertijnen 
Jos Bielen o.praem van Abdij Averbode in België 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Paterskerk in Venray 
(Leunseweg), telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Aanmelden is dringend gewenst (activiteiten@sgv-
roermond.nl). Als tegemoetkoming in de kosten wordt per 
avond een bijdrage van € 5,- gevraagd, ter plekke te voldoen. 
 
 

Allerzielendienst: zondag 06 november 15:30 uur 
 
 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 01 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 02 oktober: 27ste zondag door het jaar 
09.00 uur: jrd. voor Ida Duijsings-Buurman; 
 
woensdag 05 oktober: H. Faustina Kowalska 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
zaterdag 08 oktober: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
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