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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. 

 
OVER DE DROEFHEID (H. F. van Sales) 

Droefheid kan dus slecht of goed zijn en dat kun je 
beoordelen naar de verschillende gevolgen die zij heeft. “De 
droefheid die van God is heeft boete tot je zaligheid ten 
gevolge,” zegt St. Paulus, “maar de droefheid die van de 
wereld is baart de dood” (II Kor 7, 10). Nu heeft de droefheid 
helaas meer slechte dan goede gevolgen. Er zijn namelijk 
maar twee goede, barmhartigheid en boete, maar er zijn niet 
minder dan zes slechte gevolgen, te weten: angst, traagheid, 
jaloersheid, afgunst en ongeduld. Niet voor niets heeft de 
Wijze gezegd: “De droefheid heeft velen gedood, zij dient 
nergens toe” (Sir 30, 25). Want wel ontspringen aan de bron 
van de droefheid acht kleine beken, maar er zijn slechts twee 
goede bij en zes slechte. 

De slechte droefheid brengt je ziel in verwarring, veroorzaakt 
de onrust in je, jaagt je overdreven angst aan, maakt je 
afkerig van het gebed, benevelt en bezwaart je geest, maakt 
je ziel radeloos, redeloos en reddeloos omdat zij je 
besluitvaardigheid, moed en kracht ontneemt. Zij is als een 
strenge winter die alle schoonheid der aarde vernielt, die al 
wat leeft doet verstarren. Zij berooft je ziel van haar 
schoonheid, je geest van zijn beweeglijkheid, zij verlamt je 
beste vermogens. Als je ooit door deze slechte droefheid 
gegrepen wordt, doe dan wat ik je nu ga zeggen. 



“Wie bedroefd is, moet bidden,” zegt de heilige Jacobus (5, 
13). Het gebed is inderdaad een onovertroffen middel tegen 
de droefheid, het verheft je ziel tot God, die tenslotte je enige 
vriend, je enige trooster kan zijn. Maar dan moet je gebed 
ook bestaan uit onuitgesproken of gesproken woorden en 
gevoelens van Godsvertrouwen en Godsliefde. Bid 
bijvoorbeeld aldus: “O, God van barmhartigheid, o mijn God 
van goedheid en liefde, Verlosser van goedertierenheid, Heer 
van mijn hart, mijn vreugde, mijn hoop, mijn verlangen...” 

Bied dapper weerstand tegen je neiging tot droefheid. Laat 
niets na wat je anders ook doet, ook al schijnt het je toe dat je 
in zulke dagen alles doet zonder warmte, zonder vreugde, 
zonder kracht. De droefheid wil je zover brengen dat je je 
goede werken van gewoonlijk nalaat en verzuimt. Als zij 
echter merkt dat je toch trouw je plichten vervult, dat je toch 
trouw alles doet wat je je hebt voorgenomen en zij weet dat je 
daardoor geestelijke arbeid van hoge waarde verricht —, dan 
zal zij er wel van afzien om je nog langer lastig te vallen. 

Het is ook goed voor je in zulke omstandigheden met wat 
handenarbeid bezig te zijn, breng wat afwisseling in hetgeen 
je doet, want zo kun je je geest afleiden van de oorzaak van 
je droefheid, zo kun je je geestkracht zuiveren en verwarmen; 
droefheid is immers een hartstocht van een koud en dor 
karakter. 

Stel uitwendige daden van vurigheid, ook al heb je er 
helemaal geen plezier in. Omhels het kruisbeeld, druk het 
aan je hart, kus de handen en voeten van Jezus gekruisigd, 
hef je handen en je ogen ten hemel en spreek de woorden 
die je liefde en je vertrouwen tot God tot uitdrukking brengen: 
“Mijn ogen zijn op u gevestigd, mijn God; wanneer zult Gij mij 
vertroosten?” (Ps 118, 82) — “O, Jezus, wees mijn Verlosser, 
leve Jezus en mijn ziel zal leven. Wie zal mij scheiden van de 
liefde van God?” (Rom. 8, 35). 

Ga ook vaak in je droefheid te communie. Het Brood van de 
hemel versterkt je hart en verblijdt je geest. Maak je 
geestelijke leidsman bekend met alle gevoelens en neigingen 



van afkeer die voortkomen uit je droefheid; en doe dat 
getrouw en nederig; praat vaak met godvruchtige mensen en 
ga in deze dagen veel met hen om. En stel je tenslotte in 
Gods handen, wees bereid deze lastige droefheid geduldig te 
verdragen. En wees ervan overtuigd dat God je misschien 
wel beproeft, maar dat Hij je ook daarna van je droefheid 
verlossen zal. 

 
25 januari: Bekering van de H. Paulus 
Uit een toespraak van Paulus: : 
“Ik ben een jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in 
deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliël 
opgevoed volgens de strenge opvattingen van de 
voorvaderlijke Wet. 
Ik was een ijveraar voor God zoals gij allen heden zijt en ik 
heb deze Weg vervolgd ten dode toe, mannen en vrouwen in 
boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, zoals 
trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten van 
mij kunnen getuigen. 
Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus 
om ook de mensen daar geboeid naar Jeruzalem te voeren 
en te laten bestraffen. 
Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, 
omstraalde mij rond het middaguur plotseling een fel licht uit 
de hemel. 
Ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggen: 
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 
Ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heer? 
Hij hernam: 
Ik ben Jezus van Nazaret, die gij vervolgt. 
Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de 
stem van Hem die mij toesprak. 
Ik zei: Wat moet ik doen, Heer? 
En de Heer weer tot mij:  
Sta op en vervolg uw reis naar Damascus, daar zal men u 
alles zeggen wat gij te doen hebt. 
Omdat ik echter niet zien kon tengevolge van de schittering 



van het licht, werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid en 
zo kwam ik in Damascus aan. 
Een zekere Ananias, een wetgetrouw man die om zijn goede 
naam en faam bekend staat bij alle joodse ingezetenen, 
kwam mij bezoeken, ging vóór mij staan en sprak: 
Saul, broeder, word weer ziende! 
Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan. 
Toen zei hij: 
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te 
leren kennen, de Rechtvaardige te zien en een stem uit diens 
mond te horen, omdat gij voor Hem bij alle mensen zult 
moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt. Wat 
aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden 
afwassen onder aanroeping van zijn Naam.” 
 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 21 januari: H. Agnes 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 
09.00 uur:  zeswekendienst voor Sjef Molling;  
                  voor Mien Winkens-Ubachs; 
                  voor Francoise Sijben-Claessens; 
                  voor Lei Kurvers en overleden familieleden; 
 
woensdag 25 januari: Bekering van de H. Paulus 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
 
zaterdag 28 januari: H. Thomas van Aquino 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    


