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Uitgave : Gemeenschapsbelangen Limbricht.
Verschijnt om de 14-dagen met nieuws inzake 
verenigings- en gemeenschapsleven.
Tevens opname van de kerkberichten.

Kopie voor het volgende nummer kunt u mailen 
naar: redactie@gb-limbricht.nl 
uiterlijk maandag 26 september18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
18 September ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Speele)
23 September      VV de Doale,70’s en 80’s party
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis
16 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Natuurwandeling
22 Oktober  40 jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius”
8 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Najaarsfestival
5 November  Vervallen Buurtvereniging Zuid-West, Avond van zuid-west
19 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich 
week voor kerst Buurtvereniging Zuid-West, kerstattentie voor onze senioren

Collecte Nierstichting

In de week van 18 t/m 24 september is  de collecte Nierstichting.

Door de opbrengst van de collecte dragen we bij aan het tot stand brengen van 
de Kunstnier.

Met die boodschap gaan vrijwilligers  in de week van 18 september op pad voor 
de Nierstichting om een bijdrage te vragen, hoe klein ook, en met die bijdrage 
wordt de kunstnier gerealiseerd en wordt de wereld van Nierpatienten weer 
groter. 

Namens de Nierstichting alvast bedankt.

Annie Coenen.

Mocht iemand nog een uurtje tijd hebben voor deze collecte, heel graag.
Tel.nr. 06-23230950



Oktoberfest 2016
Oktoberfest 2016

 
Het bestuur van Buurtvereniging de Sjroopbuurt nodigt U uit voor de

 
 3de editie van de Sjroopdaag Oktoberfest 2016.

 
de uitnodiging is voor leden en niet leden

 
Onder het genot van een hapje en een drankje willen we samen met ons fantas-

tisch gelegenheidsorkest  “Funf gegen Willie” en DJ Uuberraschung
op zaterdag 24 september ( = nationale burendag ) een gezellig feestje bouwen 

en samen met u genieten van een mooie avond.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren van het sfeervol aangekleed gemeinsjapshoes 

open.

Entree: € 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet leden.
Consumpties zijn voor eigen rekening, maar voor een aangepaste prijs.

Het is leuk als u uw kleding aanpast aan het thema.
 

Voorverkoop van de entreekaarten start 3 september.
 

voorverkoopadressen: 
Henk Schrijen Pagestraat 16

Marij Heijligers dr. Nolensstraat 37 
 

Geer komp toch zeker auch!!!
 

groetjes
Besjtuur Sjroopbuurt



  

 
Kom jij ook mee tokkelen? 

Zaterdag 17 september organiseert Scouting Sint Salvius een tokkeldag bij 
Kasteelpark Limbricht voor al haar jeugdleden en hun vriendjes en 

vriendinnetjes. Daarnaast zijn inwoners van Limbricht en omgeving ook 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De jeugd kan heerlijk 

tokkelen en spelletjes spelen terwijl ouders onder genot van wat te 
drinken hun kinderen kunnen zien ravotten en van de kabelbaan zien afgaan. 
We verzamelen op de binnenplaats van Kasteel Limbricht en er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Voor de kinderen van 5 t/m 11 jaar (bevers en welpen) is er ’s morgens van 10.00 tot 
12.30u een programma voorzien en voor de oudere jeugd van 11 t/m 15 jaar (gidsen en 

verkenners) ’s middags van 13.30 tot 16.00u.  

Scouting St. Salvius Limbricht is een jonge en dynamische vereniging die volledig 
steunt op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn wekelijks 

in touw om de jeugd uit te dagen met diverse en avontuurlijke programma’s. 
Voor het versterken van ons vrijwilligersteam en om de sterke ledengroei op 

te vangen, zijn wij op zoek naar jou! Dus kun jij nog een uurtje per week 
missen en zie jij de uitdagingen van jeugdwerk wel zitten?  

Meld je dan aan via www.scoutingstsalvius.nl of stuur een mailtje naar 
bestuurders@scoutingstsalvius.nl 

       www.facebook.com/ScoutingStSalvius 

 

 

  

70’s en 80’s Party in Limbricht
Op 23 september organiseert VV de Doale in Limbricht hun 4e 70’s en 80’s party. 
Met grote video schermen waarop videoclips getoond worden en een grote verlichte 
dansvloer kom je weer helemaal terug in de tijd van toen. 

Feestlocatie zal het gemeenschapshuis ’t Waope van Lömmerich zijn die helemaal 
omgetoverd zal zijn tot discozaal. 

Kom ook naar de grootste 70’s en 80’s party van Gemeente  Sittard/Geleen en 
maak er een geweldige avond uit van

Kaarten á €5,-  zijn te koop bij Cafe Salden  en Dierenspeciaalzaak pootjes enzo 
te Limbricht. 

Meer informatie is te vinden op www.doale.nl of op facebook vvdedoale. 



- 

 

Kom erbij! 
Van 22 september t/m 1 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Neem elkaar op sleeptouw en kom erbij! 
Programma:  
Wo  21-09 10.00-12.00  ‘De kleuren van een clown‘    
   Documentaire ter ere van  het 100e geboortejaar van Toon Hermans 
Do  22-09  18.00-22.00    Ladies Night    (Ladies only) 

De leukste vrouwenavond van het jaar, kom erbij en laat je verrassen! 
Dames uit Born, Obbicht, Grevenbicht, Guttecoven en Einighausen 
kunnen gratis gebruik maken van de Pendelbus 
Opgeven voor het busje  kan t/m 16 september. Busje komt zó’! 

   Entree € 5,00 - plaatsen zijn beperkt dus koop snel je entreekaartje! 
Vrij  23-09 18.30-22.00    Dansavond met superband: ‘A-La-BonneHeure’ 
   Heerlijke muziek, hapjes,  drankjes en voetjes van de vloer!! 

Ook vanavond rijdt de pendelbus, ritreservering graag voor 16 september 
Ma  26-09  14.00-16.00    Workshop www.westelijkemijnstreekonline.nl  
   Uitleg over doel en gebruik van ‘t leukste buurtforum van Sittard-Geleen 
   Aanmelden graag op onderstaand adres / telefoonnummers 
Wo  28-09 10.00-12.00    Ontbijtbuffet: ‘Kom erbij voor spek met ei’ 

Uitgebreid ontbijt: € 7.50 alles inclusief, aanmelden vóór 25 september 
Wo  28-09 13.00-14.00    Proefles Yoga voor beginners 

Een goede balans tussen lichaam en geest, hét gevoel van welbevinden 
Ma  03-10 1400-18.00     Oktoberfest:  met Duo Gonny en Nico 

We maken er ’n vrolijke middag van ‘mit alles drauf und dran’ 
Wo  05-10 10.00-12.00   ‘Weeshuis India’        
   Een welgemeende druppel op ’n gloeiende plaat’  

Presentatie: Miriam Bartels (koffie-opbrengst is voor India) 
Inzamelen van meisjessieraden/armbandjes/kettinkjes enz. 
 

 

       Info /aanmelden voor deze activiteiten? Bel ons, of loop even binnen  
        Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1  tel (046) 4527272 of 06 13370258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UITSLAGEN DORPSSCHIETFESTIJN 2016
Zondagmiddag 11 september vond op de schutterswei het Dorpsschietfestijn 2016 
plaats. Een zonovergoten dag die voor enkelen tot prijzen leidden.

De inwoners van Limbricht werden in de gelegenheid gesteld om te proeven aan 
de spanning van het schieten door zich in te schrijven in een van de categorieën 
bölkes: zestallen, drietallen en individueel. Daarnaast kon de jeugd meedingen om 
de titel Schildknaap en de volwassenen meeschieten om de titel Kasteelheer of 
-vrouw.

KASTEELHEER EN SCHILDKNAAP 2016
Na een spannende en gezellig middag werd langzaam maar zeker bekend wie in 
de verschillen categorieën de prijzen mee naar huis nam. Marke Hellebrand wist 
zich als eerste van de dag van een prijs te verzekeren. Marke was de schutter die 
de plaat in de jeugdafdeling naar beneden schoot en zich daarmee kroonde tot 
Schildknaap 2016!
Rowdy Heijligers volgde haar voorbeeld door in een spannende strijd de plaat 
omlaag te halen voor de titel Kasteelheer 2016. Voor Rowdy is het – na het winnen 
van het drumbandvogelschieten – de tweede grote prijs van het jaar!
Individueel was Lee Heijligers bij de mannen en Henriette Blokpoel bij de vrouwen 
de sterkste op de bölkes. De zestallen-strijd werd in het voordeel van de F-jes 
beslist, terwijl Henriette, Mirjam en Piet het beste drietal vormden.

In onderstaand overzicht staan alle noteringen:

Categorie  Plaats  Naam
Schildknaap    Marke Hellebrand
Zestallen  1ste  F-jes
Kasteerheer    Rowdy Heijligers
Zestallen  2e  Zuid-West 3
Zestallen  3e  Klus en Co
Drietallen  1ste  H. Blokpoel
     M. Clotos
     P. Blokpoel
Drietallen  2e  S. Vleeshouwers
     P. Blokpoel
     H. Bloekpoel
Drietallen  3e  N. Konings
     E. Konings
     J. Vleeshouwers
Drietallen  Geoefend S. Vleeshouwers
     D. Vinclair
     J. Vleeshouwers
Individueel heren 1e   Lee Heijligers



EREKRUISSCHIETEN 2016: 
RUUD WENMAKERS WINT C-KLASSE!
Afgelopen zaterdag vond, op ons eigen schietterrein, het Erekruisschieten van 
de bond Gerardus plaats. Traditioneel wordt het schuttersseizoen afgesloten met 
deze schietwedstrijd en uiteraard was onze vereniging ruim vertegenwoordigd in de 
strijd om de felbegeerde zilveren Erekruizen. Lees verder voor een korte terugblik!

Elke schutter, die tijdens een van de bondsfeesten van dit seizoen, 3 
opeenvolgende bölkes heeft weten af te schieten, is verzekerd van deelname aan 
het Erekruisschieten. In elke klasse (A, B en C) nemen de schutters het individueel 
tegen elkaar op met als doel zijn/haar klasse te winnen en anders de top 3 te 
bereiken. In elke klasse zijn er immers 3 kruizen te verdelen.

In de eerste opschietronde dienden er 10 kleine bölkes achtereenvolgens te worden 
afgeschoten. Vervolgens kon er worden begonnen aan de kaveling.
In de A-Klasse wisten Frank Lebens en Marcel Hermans zich te kwalificeren voor 
de kaveling. Na een aantal kavelrondes viel echter ook voor hun het doek waardoor 
er in de A-klasse geen eremetaal in Limbricht bleef.

Stefanie Vleeshouwers toonde zich in de B-Klasse de beste Limbrichtse schutter. 
Zij wist zich samen met Ruud Halders en Peter Wetzels te plaatsen voor de kaveling 
en behaalde uiteindelijk een knappe 6e plek, helaas net buiten de ereplaatsen.

Het beste jongetje van de klas bevond zich dit jaar namens onze vereniging in de 
C-Klasse! Nadat enkele Limbrichtse schutters hun Waterloo hadden gevonden, 
bleek er toch nog eremetaal in Limbricht te blijven. Ruud Wenmakers toonde zich 
na een aantal kavelrondes (waarvan de laatste rondes op stokken!)  de sterkste in 
de C-Klasse en mocht de 1e prijs aan zijn palmares toevoegen. Ruud Gefeliciteerd 
met deze geweldige prestatie!

De complete uitslag

A klasse     C Klasse
1e D. Verhoeven Doenrade   1e R. Wenmakers Limbricht
2e A. Ramakers Merkelbeek    2e R. Leenders Schimmert
3e K. Kristus Geleen    3e C. Pelzer Schaesberg

B. Klasse
1e M. Goffin Doenrade
2e N. Pelzer Schaesberg
3e. J. Pelzer Schaesberg



UITSLAGEN BF HEERLERHEIDE 2016
Zondag 28 augustus vond het laatste schuttersfeest plaats van de schuttersbond 
Sint Gerardus.

VERKORTE OPTOCHT
Vanwege het tropische warme weer had de organisatie besloten om de optochtroute 
in te korten tot slechts 900 meter. Het was aan Limbricht om binnen deze 900 
meter het beste beentje voor te zetten en een gooi te doen naar de jaarbeker in de 
A-klasse. Helaas slaagde alleen vaandeldrager Ton Kleintjes en commandant Jan 
Lebens erin om in de prijzen te vallen en  was het voor Sint Salvius niet mogelijk om 
de eerste plaats te bemachtigen in het jaarklassement A-klasse. Sint Lambertus 
Oirsbeek bleef de schutterij van Limbricht met 9,9 punten voor (864,6 punten totaal).

DRUMBAND HERPAKT ZICH NA BF SCHINNEN
Nadat de drumband van Schaesberg een gat had geslagen van 2,5 punt in het 
klassement voor de jaarbeker, was de drumband van Sint Salvius erop uit om 
herstelwerkzaamheden te verrichten. Na een warme dag al achter de rug, werd 
de dagprijs in de wacht gesleept. Doordat Schaesberg in Schinnen al 2 punten 
voorsprong had genomen, én de 2,5 punten na Merkelbeek niet konden worden 
weggewerkt, ging Schaesberg er na een topseizoen vandoor met de jaarbeker in 
de Eerste divisie. Tamboer-majoor Rudi Hendriks sleepte met een goed optreden 
zijn tweede 2e prijs van het seizoen binnen.

PRIMA SEIZOEN VOOR EXERCITIEPELOTON
Dit seizoen werden er een aantal nieuwe gezichten aan het peloton toegevoegd, 
en werd zondag het seizoen afgesloten met (bijna) een compleet peloton. Ook 
afgelopen zondag deed het exercitiepeloton weer goede zaken. Evenals alle 
voorgaande schuttersfeesten dit seizoen, werd een eerste prijs behaald door zowel 
peloton en commandant Frank Lebens. Hiermee werd in beide categorieën de 
jaarprijs binnengehaald.

SCHIETEN IN LIMBRICHT
De schietwedstrijden vonden een dag eerder al plaats op het schuttersterrein in 
Limbricht. Het C-zestal wist zich als enige te verzekeren van een prijs. Na slechts 
een ronde werd de derde plek al veiliggesteld. De andere zestallen wisten helaas 
niet door te dringen tot de kaveling.



 
INDIVIDUELE PRIJZEN
Op individueel vlak vielen er ook een aantal leden in de prijzen: blazers Marit 
Hermans en Erik Hermans behaalden een eerste prijs en een ereprijs respectivelijk. 
Ook Stijn Cobben behaalde met zijn uitvoering op kleine trom een eerste prijs. 
Daarnaast sloot koning Math Cremers Jr. een prachtig seizoen af met een eerste 
prijs! Bielemanduo Hans Jamar en Charles Cleuskens behaalde eveneens een 
eerste prijs en bezegelde daarmee hun jaarprijs!

Alle behaalde prijzen zijn te vinden in onderstaand overzicht:

Onderdeel     Prijs  Deelnemer
Mooiste koning in uniform    1e Math Cremers Jr.
Mooiste bordjesdrager in uniform   Ere Marit Hermans
Beste vaandeldrager    1e Ton Kleintjes
Mooiste bielemangroep    1e 
Marswedstrijden 1e-divisie, sectie B (drumband) 1e 
Beste tamboer-majoor    2e Rudi Hendriks
Nieuwe Exercitie     1e 
Beste commandant nieuwe exercitie gewapend 1e Frank Lebens
Beste commandant nieuwe presentatie  2e Jan Lebens
Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk  1e Stijn Cobben
Solistenwedstrijden jeugd-divisie blaasinstrumenten 1e Marit Hermans
Solistenwedstrijden 5e-divisie blaasinstrumenten Ere Erik Hermans
Jongste solist  Stijn Cobben
Korpsschieten     3e C-zestal

BIELEMANTREFFEN 2016

De bielemannen van Schutterij Sint Salvius Limbricht organiseren op zaterdag 17 
september ’t Bielemantreffen in Limbricht. Door de winst  van het Bielemantreffen 
van vorig jaar, wordt dit jaar de schutterswei in Limbricht opgeleukt door 
Bielemanspellen en gezelligheid. De activiteiten starten omstreeks 13.00 uur!



17-09 t/m 2-10-2016 

.K.  Parochie H.-Salvius, Limbricht 
Pastoor M. Otto 

Past. Janssenstraat 16 

6141 AN Limbricht 

Tel: 046-4515595; m.a.j.otto@hetnet.nl  

www.parochieclusterlimbricht.nl 

Kerkbijdrage:  NL51RABO 0129 1906 24 

Overige:         NL17RABO 0129 1001 53 

Een nieuwe vertaling voor het “Onze Vader” 
Enkele jaren geleden werd vanuit de Heilige Stoel opdracht gegeven om 
alle teksten en officiële gebeden, die in de Kerk gebruikt worden te 
onderzoeken of deze wel in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke 
tekst, met name het Latijn. Zo is men al vele jaren bezig om een nieuwe 
vertaling te maken voor alle misteksten. In dit kader werd ook gekeken 
naar het Onze Vader. 
Nederland en Vlaanderen, die toch één taalgebied zijn, hebben daarvoor 
een verschillende vertaling. Ieder met een eigen traditie. Toch leek het de 

Heilige Stoel en de bisschoppen wenselijk om 
hierin te komen tot één gezamenlijke tekst. 
Woord voor woord is men dus de tekst van het 
‘Onze Vader’ nagegaan en heeft gepoogd om 
die zo trouw mogelijk aan de oorspronkelijke 
(Griekse) tekst te vertalen. Eén zin heeft men 
afwijkend van beide vertalingen nieuw 
geformuleerd, namelijk:  ‘… en breng ons niet 
in beproeving.’ Dit zou dichter staan bij de 
betekenis van de oorspronkelijke tekst. God 
wil immers de mens niet in bekoring leiden, 
maar zo wij bidden - vanuit het besef van onze 
eigen zwakheid – moge Hij ons zo mogelijk 
voor de beproevingen bewaren en in ieder 
geval de kracht geven om deze te doorstaan. 

De tekst gaat dan ook verder: ‘… en verlos ons van het kwade’. 
Deze nieuwe tekst van het ‘Onze Vader’ is intussen door de bisschoppen 
van Nederland en Vlaanderen vastgesteld, en zal vanaf de Eerste zondag 
van de Advent (27 november) ook in de officiële vieringen gebruikt gaat 
worden. Het is echter goed om zich nu al met deze nieuwe vertaling van 
het ‘Onze Vader’ vertrouwd te maken.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.biernet.nl/images/fun/7219-bidden.jpg&imgrefurl=https://www.biernet.nl/fun/teksten/het-bier-onze-vader&docid=lvGTqo_4c2_4zM&tbnid=Zgl02LVkFtiwbM:&w=106&h=150&bih=926&biw=1920&ved=0ahUKEwijyKGR94fPAhWK2hoKHfwkCuUQMwg4KBQwFA&iact=mrc&uact=8


De nieuwe vertaling 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. Amen.  

Geloofscursus in Limbricht 
Tijdens een 20tal bijeenkomsten doorlopen we stap voor stap de 
verschillende onderwerpen van het geloof. Er kunnen vragen gesteld 
worden, er is ruimte voor gesprek, maar men mag ook gewoon komen 
luisteren. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. De cursus wordt 
tweewekelijks gegeven. 
Tijdstip: dinsdagavond van 20.00-21.30 uur in de pastorie in 
Limbricht. Eerste avond op dinsdag 20 september 2016. 
Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Tel. 046-4515595; mail: 
m.a.j.otto@hetnet.nl . 

 
Nieuw clusterbestuur voor de drie parochies is benoemd.  
Per 1 augustus heeft het bisdom voor de drie parochies van ons cluster 
gezamenlijk een bestuur benoemd. Intern heeft het bestuur onlangs de 
verschillende taken verdeeld. Deze zijn: 
 
Voorzitter: pastoor M. Otto 
Secretaris: B. Op ’t Eijnde, Einighausen 
Penningmeester: J. Op den Kamp, Guttecoven 
Vicevoorzitter: P. van Alphen, Limbricht 
Beheer gebouwen: J. Schlössels, Einighausen; P. van Alphen 
Coördinatie begraafplaatsen: M Meijers-Schurgers, Limbricht 
Aandacht voor vrijwilligers: I. Sijmons, Guttecoven 
Beheer landerijen: J. Op den Kamp; P. van Alphen 
 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 17 september: Vooravond 25de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): jaardienst voor 

de ouders Salden-Ruber (st); voor Ben Geurts; jaardienst voor het 
echtpaar Zeelen-Corten (st); jaardienst voor de ouders Salden-
Kruitz (st); jaardienst voor Piet Sons. 

Zondag 18 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Maria 

Josephina Custers en Maria Ida Custers, alsmede voor de familie 
Custers-Dohmen (st); voor Bertha Wagemans-Maas (st); voor 
Maria Catharina Tonia Kusters (st); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Ben de 
Vries; jaardienst voor André Meijers; voor Louis Moling. 

Maandag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar.  
09.00 uur, Limbricht:   H. Mis: voor overledene (PH). 
Dinsdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus 

Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor Frans Deriks en voor 

Tonny van Deurssen. 
Woensdag 21 september: HH. Matteüs, apostel en evangelist.   
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor roepingen 
Donderdag 22 september:  
09.00 uur, Einighausen:.H. Mis: voor de gezinnen 
Vrijdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio),   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Zaterdag 24 september: Vooravond 26ste  zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Joep Evers; voor Corrie 

Fuchs-Janssen (offergang); als jaardienst voor de ouders René 
Wetzels-Tonny Horssels (st); als jaardienst voor de fam. Alberti-
Voncken (st); als jaardienst voor de ouders Carel Goltstein en Mia 
Goltstein-Verheyen (st.); voor Mia Knoors-Bogie (offergang); voor 
Peter Hubens (offergang). 

             Kerkdeurcollecte voor de begraafplaats. 
Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Leonie Storms-

Penners (st); voor Wil Funke (st); 
 



11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis (meerstemmig): om Gods zegen 
over de parochie; jaardienst voor Max van de Venne; voor Hans 
van Gool (off); voor Mariet Hoogers-Hendriks (off); voor René 
Lemans (off); voor Annie Bosman-Hamers (off); voor Sjra 
Vleeshouwers; jaardienst voor Wil Keulen 

Maandag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren. 
09.00 uur; Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Dinsdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.    
Woensdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Donderdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie.  
Vrijdag 30 september: H. Hieronymus, priester en kerkleraar. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Zaterdag 1 oktober: Vooravond 27de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig); voor Sjaak 

Wetzels (offergang); zeswekendienst voor Tilla Coenen-Leurs; 
jaardienst voor Theo Verstegen (st.); voor de fam. Linssen en de 
fam. Verstegen; jaardienst voor de ouders Tummers-Geurts (st.); 
jaard. voor Joep Coenen en Bertha Coenen-van Deurssen en 
Petra, George (Sjors) en Peter. 

Zondag 2 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor José Hornesch 

– Perebooms; 
11.00 uur, Limbricht: Gezinsmis: om Gods zegen over de parochie; gest. 

jaardienst voor overleden ouders Alberts-Stoffels; voor Tonny 
Ewalds-Pijls (off);  

 
Om te noteren: 

Maandag 19-9 en 3-10, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie. 
Dinsdag 20-9, 20.00 uur: pastorie: start geloofscursus 
Zondag 25-9: Doodsstrijdkermis in Limbricht 

Zondag 2-10, 11.00 uur : Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 6-11, 15.00 uur Guttecoven Allerzielenlof 

 
 



Muziekvereniging vriendenkring

Nieuwe datum Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring 

In tegenstelling tot genoemde datum in een eerdere publicatie organiseert 
Muziekvereniging Vriendenkring op zaterdag 19 november 2016 in de Forumzaal 
te Sittard, onder de titel play that music, haar traditioneel Gala concert. 

Voor het programma is geput uit de meer recente muziekgeschiedenis. Geralt van 
Gemert en Ryanne de Bie treden op als solisten en ook dansgroep Femfit heeft 
haar medewerking toegezegd. Tevens hebben we een verrassingsact uit Rotterdam 
weten te strikken voor dit bijzondere concert.

Voor de kaartverkoop kunt u terecht op de website van de muziekvereniging 
www.vriendenkringlimbricht.nl of bij een van de leden.  

Entree bedraagt €15. 
  
Reserveer nu reeds de datum:  zaterdag 19 november 2016 Forumzaal te Sittard 



S.G.L.  Bezettingsschema  18-09-16 t/m 02-10-16

zo 18-09-2016  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
ma19-09-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 20-09-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Bees repetitie     19:30 GZ
   EHBO vergadering    20:00 OR
   Fusion      20:00 KZ
wo21-09-2016  Hatha Yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 22-09-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 23-09-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 KZ
   70/80 Party     19:00 GZ
za 24-09-2016  Sjroopbuurt octoberfest    20:00 OR/GZ
zo 25-09-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma26-09-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  27-09-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo28-09-2016  Hatha Yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 29-09-2016  Aero-gym     19:30 KZ 
vr  30-09-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
zo 02-10-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797



ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Speele) 
Bèste luuj,

Op zunjig 18 september vindtj de 2e edisie van ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt 
Prinse Speele) waer plaats op Sjportpark Lömmerich naobie de vösjklup. D’r 
kènt waer ingesjreve waere veur dezelfde ongerdeile es veurig jaor (Eijersjmiete, 
Kratsjtapele en Langsaam fitse). Höbse dus zin om ein eike te gooie, ein kretje 
te sjtapele en/of op dien dooie gemaak te fitse? Bèn d’r dan bie op zunjig 18 
september vanaaf 13.11 oer!

Belaef oetneudigend,

Auwt Prinsegarde Lömmerich


