
        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 februari 2023 t/m 18 februari 2023  

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. 

 
Carnaval 
Beste mensen, we zijn weer in die tijd van het jaar die voor 
velen een van de leukste is en vol vreugde. En het is ook 
geen toeval dat we aan het begin van het jaar zo uitbundig 
gaan feesten, na de strenge winter en vóór de lente. 
Sommigen weten dat de oorsprong van het woord in het 
Latijnse “carnem levare” ligt, wat ‘wegnemen van het vlees’ 

betekent. In onze streken 
noemen we het ook de 
vastelaovend – de avond 
voor de vasten(tijd). In het 
Frans met “Mardi Gras” (vette 
dinsdag) en in het Engels 
met “pancake tuesday” wordt 
ook weergegeven dat we nog 
een laatste keer de 

bloemmetjes buiten zetten, voordat we 40 dagen lang ons 
gaan voorbereiden op het belangrijkste feest op de 
christelijke kalender: Pasen.  
40 dagen (want de 6 zondagen ertussenin tellen niet: dan 
wordt niet gevast), zoals de Israëlieten 40 jaren door de 
woestijn naar het beloofde land zijn getrokken en Jezus 40 
dagen lang in de woestijn heeft gevast en gebeden. Een tocht 
op zoek naar leven, dat met de lente om ons heen ook weer 
uit zijn winterse slaap opstaat, en zodoende ons ook weer 



aan Pasen, de verrijzenis van Christus en het eeuwige leven 
herinnert. Maar zoals zaadjes moeten “sterven” om dit 
nieuwe leven voort te brengen, zo willen wij dan in deze 40 
dagen ook iets doen. Vasten, geven aan hulpbehoevenden, 
bidden; met als doel vernieuwd te worden. Het vasten helpt 
ons om met onszelf in het reine te komen door onze 
prioriteiten duidelijker te hebben; weggeven helpt ons onze 
houding tot onze medemensen te verbeteren; bidden (loven, 
danken, vragen, mediteren) doet onze vriendschap met God 
groeien. 
Dit alles beginnen we op Aswoensdag (22 febr.), waar de as 
ons heel duidelijk eraan herinnert hoe vergankelijk we zelf 
zijn en alles om ons heen, en dat God alleen ons redding 
biedt. Een teken dus ook van hoopvol vertrouwen op zijn 
goedheid. Een teken ook van onze inspanning voor een 
betere wereld als voorbereiding op de eeuwigheid. 
Wat zijn uw goede voornemens dan? Bij Samuel Advies, 
hebben ze ook goede boeken voor klein en groot om het 
meeste uit deze tijd te halen. 
                                                                 P. Andreas Schmidt 

 

Nieuwe tarieven in onze kerken 
In de parochies van Geulle, Waalsen-Moorveld, Ulestraten, 
Bunde, Itteren en Borgharen gelden met ingang van 1 
februari een aantal nieuwe tarieven, in overeenstemming met 
de richtlijnen van Bisdom Roermond. Ze zijn verhoogd gezien 
de stijgende kosten in de hele samenleving. Hieronder 
vermelden wij de nieuwe bedragen. 

 

Eucharistievieringen 
- Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 
- Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 
- Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of  
  zondagmissen worden gehouden € 325,00 

 Rouw- en trouwgelden 



a) Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00 

b) Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00  

c) Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, 
danwel een andere begraafplaats na een 
voorafgaande kerkdienst € 100,00 

d) Bijdrage voor de begeleiding van een 
parochiepriester/diaken in crematorium zonder 
voorafgaande kerkdienst € 500,00  

e) Bijdrage voor een avondwake zonder 
navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk 
(extra dienst) € 500,00 

 
 
Kerkbijdrage 
Zoals u weet, hangt het bestaan en voortbestaan van uw 
kerk hangt af van uw financiële bijdrage. Maar om 
welwillende parochianen tegemoet te komen, geldt in 
ons bisdom onderstaande regeling. 
Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag 
van de betreffende dienst – genoemd onder rouw- en 
trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen, 
hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts 
gedeeltelijk te betalen (behalve c), afhankelijk van de hoogte 
van hun kerkbijdrage. 
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-
inkomen van een huishouden/economische eenheid. De 
minimum kerkbijdrage voor genoemde vrijstelling is 
vastgesteld op € 130,00 voor 2023. 
 

Het Kerkbestuur van de Federatie Edith Stein 
 
 
 

Koffie-uurtje op zondag 12 februari 
 



     

Alle parochianen zijn weer uitgenodigd voor 
het maandelijkse koffie-uurtje in de pastorie op 
zondag 12 februari. Dit koffie-uurtje begint om 
10.00 uur, na de hoogmis. Iedereen is welkom 
en U hoeft zich hier niet tevoren voor op te 
geven. 

 
 
 

Wat vieren we deze week? 
dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius 
vrijdag 17 februari: Zeven HH. Stichters van e Servietenorde 
zaterdag 18 februari: Maria op zaterdag 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 11 februari: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar 
09.00 uur:  jrd. voor Wiel Gardeniers; 
                  voor Sef Gardeniers; 
                   
woensdag 15 februari: 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
zaterdag 18 februari: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 


