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 Jaargang 50         Nummer 12        17 juni 2017

Contactblad

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 juni 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
18 Juni Versieren en loper leggen processie Sjroopbuurt
24 Juni Workshop vlaaien bakken en boerenlunch, Sjroopbuurt
24-25 Juni Weaskepop, Guttecoven
27 - 30 Juni Avond4daagse Limbricht 
28 Juni Boottocht Zonnebloem 
9 Juli Domino Open-Air, Kasteel Limbricht 
26 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
23 September Opl. restauratie veldkruis met tentfeest, Sjroopbuurt
7 Oktober Jaarlijkse Sjroopdaag, thema Oktoberfeest, Sjroopbuurt
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West

2 Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt

LIMBRICHT

Nieuws van de KBO

3e dinsdag van de maand fietsen

Op maandag 19 juni beginnen we weer met een fietsgroepje. Heb je 
belangstelling kom dan naar het wijksteunpunt waar wij om 13:15 willen 
vertrekken.

De afstand zal circa 20 km bedragen.

Bij storm of regen gaat de tocht niet door.

Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met :
Tel. Nr. 0651999849 of Tel Nr. 0629563191

 

 

 

 

4e Avond4Daagse Limbricht 
         27 t/m 30 JUNI 
 

Start tussen 18:00 en 19:00 vanuit Gemeenschapshuis “ ’t Waope van 
Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te Limbricht.  

Afstanden: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM.  

Op 27 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan op individuele 
basis of als groep. Individueel kost de inschrijving 5 euro. Groepen van 
4 personen of meer betalen 4 euro per deelnemer. Ben je lid van de 
KWBN krijg je naar vertoon van je lidmaatschapskaart ook €1,- korting 

Aan het einde van de 4e dag is er het blarenbal, waar iedereen kan 
genieten van een drankje en een hapje.  

We zien jullie graag op 27 juni en hopen op geweldig wandelweer. 

Voor inschrijvingen en meer informatie:  

www.avondvierdaagse-limbricht.nl 
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17-6 t/m 2-7-2017 

.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 

De levende Heer in ons midden 
Toen Mozes in de Sinai-woestijn  verbleef, verscheen God aan hem en 
sprak tot hem vanuit een brandende braamstruik. Mozes vroeg aan God: 
“Hoe is Uw naam.” Waarop God antwoordde: “IK BEN, DIE IS.” 
Dit betekent zowel: ‘Ik ben Degene, die altijd is en altijd zijn zal’, maar ook: 
‘ Ik ben Degene, die er altijd voor u is.’ 

‘Ik ben er voor u’ - dit mogen wij op een 
bijzondere wijze vieren op 
processiezondag. Jezus Christus, de 
levende God, blijft onder ons 
tegenwoordig in het sacrament van de 
Eucharistie, in de heilige Hostie. In de 
processie mogen wij Hem op Zijn weg 
door de straten van ons dorp begeleiden. 
God gaat dan met ons op weg! Wat een 
groot geheim! Hij trekt dan door onze 
straten, langs de wegen van ons leven - 
net als 2000 jaar geleden - om deel te 
nemen aan ons leven, aan onze vreugden 
en ons verdriet, onze dankbaarheid en 
onze zorgen. Jong en oud wil Hij zegenen 
en hen Zijn kracht en bemoediging 

schenken. Ons allen wil Hij oproepen tot liefde, geloof en overgave. 
Laten wij op Processiezondag Onze Heer een mooi onthaal bereiden! 
Alvast bedankt voor alle moeite, die men zich neemt bij de 
voorbereidingen. Moge de Heer het u lonen. 
Het is een passend teken van eerbied voor het Allerheiligste om een 
kniebuiging te maken wanneer het Heilig Sacrament voorbij trekt of de 
zegen gegeven wordt. Het zou fijn zijn als eenieder dit teken van eerbied 
zou stellen. Laten we elkaar daarin steunen. 



“Alle goede werken samen zijn nog niet zo veel waard als de 
heilige Mis; want dat zijn de werken van mensen, maar de 
heilige Mis is het werk van God.”  Heilige pastoor van Ars 

 
“Als wij ons de ware betekenis van de heilige Eucharistie beter 

realiseren, wordt ook een godvruchtig en eerbiedig vieren van dit 
Sacrament bevorderd. Nemen wij de ernstige waarschuwing van St. 
Paulus ter harte: ‘Wie eet en drinkt zonder het Lichaam <des Heren> te 
onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis.’ 
Ons gelovig besef van de unieke rijkdom van de H. Eucharistie kunnen wij 
in eenvoudige gebaren tot uitdrukking brengen. Als we ons realiseren dat 
God in de Kerk woont, knielen we in de richting van het tabernakel, zwijgen 
we devoot in het kerkgebouw en aanbidden we in stilte het allerheiligst 
Sacrament. En – heel belangrijk – vieren we waardig de Eucharistie in de 
liturgie van de zondag, de dag van de Heer!” Uit de Vastenbrief van onze 

bisschop, 2002 

 
Om te noteren: 

Maandag 26 juni, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie  
Dinsdag 27 juni, 20.000 uur: pastorie: geloofscursus 
  

In de Heer overleden is: 
Sjert Bovendeerd-Tummers, Huize De Baenje, Sittard, 91 jaar 
Aleida Wijnants-Voom, Huize Aldenhof, Born, 87 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit verlies.  
 
Mooie Pinkstermarkt 
Bij goed weer kon op Pinkstermaandag de 
jaarlijkse Pinkstermarkt rondom de kerk 
worden gehouden. Het was heel gezellig; er 
werd veel verkocht en men genoot van een 
hapje en een drankje bij het 
gemeenschapshuis. Dank aan allen die bij dit 
mooie evenement hebben meegeholpen.  
De opbrengst zal besteed worden aan de restauratie van ons orgel. 
 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

 Vrijdags,   14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Eerste woensdag, 19.45 – 20.45 uur, Limbricht 

 



Kerkdiensten 
Zaterdag 17 juni: Vooravond van Sacramentsdag. 
13.00 uur: Einighausen: Huwelijksmis voor het Bruidspaar Simone 

Dohmen en Domenique Urlings; 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: uit dankbaarheid; jaardienst 

voor Nico Lomme en overleden familieleden. 
Zondag 18 juni : Sacramentsdag.  
09.30 (!) uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Antonius Leonardus Smeets en Maria Hubertina Emelie 
Kelleners(st); voor Wil Lacroix (wd); voor Toos Alberts (OAE); 
Aansluitend Sacramentsprocessie 

09.30 (!) uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; jaardienst voor Piet Lebens en Mien Lebens-Coumans; 
jaardienst voor ovl ouders Coumans-Daniels; voor Leon Lebens; 
jaardienst voor ovl ouders Pierre Cremers en Angele Cremers-
Cloots; jaardienst voor ovl echtgenoten Pustjens-Cloots; jaardienst 
voor ovl echtgenoten Linssen-Cremers; jaardienst voor Harrie 
Lardenoye; voor Sjra Vleeshouwers; voor Paul Rademakers; voor 
André Meijers. 

aansluitend Sacramentsprocessie 
Maandag 19 juni: H. Romualdus, abt. 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 20 juni:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor: de ouders Thei en Maria Geurts-

Wetzels (st.); voor de overleden ouders Paul en Truus Dreissen-
Coenen.  

Woensdag 21 juni: H. Aloïsius  Gonzaga, kloosterling.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 22 juni: HH. John Fisher en Thomas More, martelaren.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de priesters 
Vrijdag 23 juni: Hoogfeest van het H. Hart van Jezus. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overl. familieleden; 
Zaterdag 24 juni: Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest 
13.00 uur, Limbricht: pl huwelijksmis voor bruidspaar Jos Gerrits en 

Celine Sijben   
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Limbricht: Pl. H. Mis; voor de parochie; voor Paul Rademakers 

(off); 
 



Zondag 25 juni: Twaalfde zondag door het jaar.  
09.30 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor de ouders Zef 

Cloots-Jeanne Cloots-Tummers (st.); voor Thea en Jan Schmeits en 
ouders Schmeits-Neis (st.); voor de overleden ouders Thei en Mia 
Geurts-Wetzels en kinderen, jaardienst voor Jan Horssels. 
Aansluitend Sacramentsprocessie 

09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor overleden ouders Van den Bongarth-Dohmen (st); voor Jan 
Bisscheroux, alsmede voor de overledenen van de familie 
Bisscheroux en de familie Keulen (st); voor Toos Alberts (wd); 

Maandag 26 juni: Hoogfeest van de H. Salvius 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 28 juni: H.Ireneüs, bisschop en martelaar.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Donderdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 30 juni: HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Plechtige H. Mis waarin het Heilig Vormsel door 

Mgr. E. de Jong wordt toegediend; om Gods zegen over de 
vormelingen en hun ouders; voor Gerda Koster-Verschuren; voor 
Bernard Starmans en overleden familieleden; 

Zaterdag 1 juli: Vooravond van de dertiende zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Mia Bogie-Coenen 

(offergang); als jaardienst voor de ouders Harie Knoors-Mia Bogie 
(st.). 

Zondag 2 juli: Dertiende zondag door het jaar.   
Vandaag geen h. mis in Einighausen. 
10.00 uur: BEDEVAARTSMIS voor ons cluster in de basiliek van Sittard: 

om Gods zegen over de parochies Einighausen, Limbricht en 
Guttecoven; voor Lambert Storms, Elisabeth Baars en de 
overledenen van de familie Storms-Baars (st); voor Nicolaas 
Hubertus Broekhoven (st); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
gest. jaardienst voor Mia Schrijen-Rodigas; voor Hans Sanders (off); 
voor Harrie Wetzels (off); voor Horst Rother (off);   
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JV  ‘T WAESKE 

JV  ‘T WAESKE 

WAESKEPOP 2017! 
ZATERDAG 24 & ZONDAG 25 JUNI! 

Kerkstraat 4a Guttecoven  |  Gratis Entree! 
waeskepop.nl  | facebook.com/waeskepop | Instagram: @waeske  

 
Het grootste evenement dat wij als jongerenvereniging van Guttecoven 

ieder jaar weer mogen organiseren staat in de maand juni alweer voor de 
deur: Waeskepop! Hét 2-daags open lucht festival dat elk jaar rond de 
maand juni plaatsvindt op het plein achter de kerk in Guttecoven! Het 
biedt Live muziek van verschillende bands uit de omstreken met gratis 

toegang voor jong en oud! Het feest begint op zaterdag 24 juni om 20:00 
uur ’s avonds en op zondag 25 juni begint het om 13:30 uur ‘s middags. 

Op de zaterdagavond zullen coverband Mad Men en Big Benny een 
geweldig feest gaan neerzetten. De zondag staat o.a. in het teken van 

livemuziek van lokale bands. Zo zullen Waist of Time, Rabbit Invasion en 
GEOFF WYLD ’s middags optreden, waarna Universe 2.0 het weekend zal 

afsluiten.  

Waeskepop is een feest voor de gemeenschap waar iedereen welkom is, 
jong en oud. Jaarlijks organiseert jeugdvereniging ’t Waeske uit 

Guttecoven dit gehele weekend met veel passie en plezier. Het feest is in 
onze ogen de perfecte weergave van het gemeenschapsgevoel en de 

openheid naar mensen toe van buiten Guttecoven.  

Wij hebben er weer zin in! Jij komt toch ook?!   
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Midzomerfestival Hof van Eynatten 
Woensdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur 
 

DJ Jean Delbressine zorgt voor zonnige muziekklanken 
Dave Culinair zorgt voor de lekkerste BBQ-gerechten 
We maken er net als vorig jaar weer een dol feestje van. 
 
Eigen bijdrage: € 10.00 inclusief muziek en BBQ   (drankjes voor eigen rekening) 
Aanmelden  graag vóór 22 juni bij een van onderstaande wijksteunpunten of 
telefoonnummers. 
 
 

We gaan op stap in Berg aan de Maas 
Op maandagmiddag  21 augustus  
 

De ‘Organisatie Oogstdankfeest’ nodigt ons  uit voor een middagje muziek en 
vrolijkheid.  We worden getrakteerd op koffie met vlaai en de meest leuke 
verrassende optredens. 
 
 
 

Verzamelen: 12.45 uur bij Hof van Eynatten / Bicht  vertrek: 13.00 uur 
U kunt met eigen vervoer gaan en  er rijden busjes. ‘Busje komt zó’! 
Eigen bijdrage mét busvervoer:  € 10.00 inclusief  3 consumpties 
Eigen bijdrage zonder busvervoer : € 6.00 inclusief  3 consumpties 
Aanmelden  graag vóór 1 augustus op onderstaande tel. nummers 
Of loop even binnen bij ons, de koffie staat klaar! 
 
 
Informatie en aanmelden: 
Hof van Eynatten 1 Limbricht T. 046-4527272 / 06-13370258            
Bicht Burg. Venckenstraat tussen 4&6 Obbicht T. 046-8881456 
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S.G.L.  Bezettingsschema  18-06-2017 - 02-07- 2017

zo 18-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 19-06-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 20-06-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   KBO Lezing Dr. Beckers   14:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen )   19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
wo 21-06-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   KBO bestuur     19:30 BK
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 22-06-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 23-06-2017  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 25-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 26-06-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Opbouwen wandelvierdaagse  19:00 Bu
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  27-06-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Wandelvierdaagse    16:00 BU
   Fusion      20:00 KZ
wo 28-06-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Wandelvierdaagse    16:00 BU
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   KBO bestuur      19:30 BK
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 29-06-2017  Wandelvierdaagse    16:00 BU
   Aero-gym     19:30        KZ 
vr 30-06-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Wandelvierdaagse+Barbeque  16:00 BU
   Muziekvereniging korps   19:00       GZ 
zo 02-07-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een activiteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797
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9 juli 2017 | Kasteel Limbricht | 15:00

Organisatie: Auwt Prinsegarde i.s.m. Kasteel Limbricht. Outdoor event: bij slecht weer zal een overkapping worden voorzien. 
Kinderen t/m 13 jaar GRATIS entree onder begeleiding (legitimatie nodig). Springkussens aanwezig op de binnenplaats. 
Voorverkoop via: tickets.auwtprinse.nl (€10,- exclusief servicekosten) Kaarten aan de kassa €12,50. Voorprogramma: DJ
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