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 Jaargang 50         Nummer 13        1 juli 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 10 juli 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
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

Concert Salviuskerkje
Strijkersensemble I Giardini in het Salviuskerkje van Limbricht
 
In het oude Salviuskerkje van Limbricht is op zaterdag 8 juli om 20 uur 
het jaarlijkse zomerconcert van het strijkersensemble I Giardini uit Sittard 
o.l.v. Annie Nijsten. Met als titel “Een muzikale reis” wordt er een mooi 
programma ten gehore gebracht, waaronder een aantal stukken van Georg 
Philipp Telemann, wiens overlijden 250 jaar geleden dit jaar wordt herdacht. 
Op veler verzoek wordt het prachtige altvioolconcert van deze componist 
weer uitgevoerd, met als soliste Joanne Wigmans. Naast zijn altvioolconcert 
hoort u ook nog een mars, een suite en enkele delen uit zijn Klingende 
Geographien.

Van Joseph Haydn wordt Symfonie nr. 27 uitgevoerd. Verder nog muziek 
van Edvard Grieg, Jean Sibelius, Arvo Pärt en enkele volksmelodieën.
De entree is gratis. Vrije gave na afloop.

Opbrengst epilepsie collecte 2017
Collectanten door jullie inzet en betrokkenheid heeft de collecte dit jaar € 
871.48 opgebracht een heel mooi resultaat.
Gevers en collectanten heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens het epilepsiefonds 
Thea Salden- Schrijen
Ringweg. 13
Collecte-organisator



1 t/m 16 juli 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 

Hoe kom je door een huwelijkscrisis heen? 
Het kan gebeuren! Sinds enige tijd ‘gaat’ het onderlinge gesprek 
moeizaam of niet meer. Steeds meer wordt het duidelijk dat het ‘gevoel’ 
voor elkaar er nauwelijks of niet meer is. De een vlucht in het werk, in de 
club, in de sport, de ander houdt zich nog uitsluitend bezig met de 
kinderen. Ieder gaat op de een of andere 
manier een eigen leven leiden.  
Vergeet dan niet dat het vaak gaat om een 
van de onvermijdelijke  crisissen die de 
gehuwden in de gelegenheid stellen om hun 
liefde voor elkaar te vernieuwen. 
Wat is dan nodig? 
Geduld! In het algemeen kan men 
zeggen dat crisissen kunnen ontstaan op 
scharniermomenten in het leven van de 
gehuwden. Dat kan zijn de geboorte van het 
eerste kind. Maar ook een ziekte, het zonder werk geraken of een nieuwe 
baan. De vreugde van het samenzijn kan een desillusie worden. De ander 
blijkt toch anders te zijn dan men aanvankelijk dacht. 
Opnieuw in gesprek gaan. 
In alle openheid uitpraten wat je hindert in de ander, draagt bij tot begrip. 
Men leert elkaar op een nieuwe manier kennen. Heel vaak gebeurt het dat 
men door onbegrip de ander in zijn woorden en gedrag verkeerd 
interpreteert. Het echte gesprek is tot dan toe nooit tot stand kunnen 
komen. Men heeft wel van de ander gehouden maar dan van het 
ideaalbeeld dat men van de ander had. De werkelijkheid van de ander 
nodigt nu uit tot echte reële liefde die de ander neemt zoals hij of zij is.    
Hoe kom je uit een crisis? 
Allereerst door zelfkennis en de kennis van de ander. Vervolgens door de 
vaste wil en het verlangen om toch samen verder te gaan en trouw te 



blijven aan het eens gegeven woord voor God en elkaar. En vergeet niet 
dat God het is die de gehuwden met elkaar verbonden heeft. Laat Hem er 
bij zijn en blijven door het gebed en zeker door de zondagse viering van 
de H. Eucharistie, waarin Jezus zich intiem laat ontmoeten.  
Schrik niet wanneer het eens botst. Dat komt in ieder huwelijk voor. Leg 
dan je zelf en de ander in Gods hand vanuit de vaste overtuiging dat je er 
door heen komt. En als het gesprek moeilijk wordt haal er een derde 
persoon bij die je helemaal kunt vertrouwen en die het gesprek tussen 
jullie objectief kan bijsturen. En waarom niet je moeilijkheden voorleggen 
aan de priester met wie je tijdens de voorbereiding op het huwelijk een 
intensief gesprek hebt mogen voeren? 
 

Om te noteren: 
Zondag 9 juli, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie Limbricht 
Woensdag 12 juli, 09.00 uur: Kerkpoets in Limbricht 
Dinsdag 15 augustus, 19.00 uur Jubileum-mis bij de Veldkapel      

(150 jarig bestaan) 
  
In de Heer overleden is: 
Gitte Leurs-Helgers, Buchten, 29 jaar 
Ben Langenfeld, Huize Aldenhof, Born, 88 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit grote verlies.  

 

Bedevaart naar de Basiliek in Sittard 
Op de eerste zondag van juli (2 juli a.s.) trekt de 
parochie van Einighausen op bedevaart naar de 
basiliek in Sittard. Aan Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart vertrouwt men de intenties toe van 
parochie en gezinnen. Ook parochianen uit Limbricht 
en Guttecoven zijn uitgenodigd. De heilige mis in 
Sittard begint op 10.00 (!) uur. Aansluitend zijn allen 
uitgenodigd voor koffie en vlaai in het Mariapark. 
(Vanwege deze bedevaart vervalt de h. mis in 
Einighausen). 

 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

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

 
 
 



Kerkdiensten 
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);   

Maandag 3 juli: H. Tomas, apostel.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: jaardienst voor Francis Lapoutre 
Dinsdag 4 juli; H. Elisabeth van Portugal.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor: Jolanda Schumans; voor de intenties 

van de offeraars in de Veldkapel.  
Woensdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis b.g.v. 25 jarig bestaan van de 

Catechesekring Sittard, met Mgr. E. de Jong als hoofdcelebrant: 
voor levende en overleden leden van de CDS.  

Donderdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle jongeren; voor Mathieu en Lies 

Bergmans-Mevissen (st); 
Vrijdag 7 juli:  
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden; 
Zaterdag 8 juli: Vooravond van de veertiende zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis (meerstemmig) als jaardienst voor Sjaak 

Wetzels; als jaardienst voor Mia Habets (st.). 
Zondag 9 juli: Veertiende zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Jo Baltussen 

(wd); voor Mia Jaspers-v.d. Bongarth (OAE); 



11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Jo Willems-Leers (off); voor Toon Hochstenbach (off); voor Sophie 
Schmeitz-Kallen (off);  

Maandag 10 juli:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
Dinsdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 12 juli:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Donderdag 13 juli; H. Henricus. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen n het vagevuur. 
Vrijdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Avondmis in Limbricht vervalt 
Zaterdag 15 juli: Vooravond van de vijftiende zondag door het jaar.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Tilla Coenen (offergang) 

en voor Gerard Coenen. 
Zondag 16 juli: Vijftiende zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Hubert Alberts 

en Henriëtte Alberts-Dohmen (st); voor José Hornesch-Perebooms;  
11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Paul Rademakers (off) 
 

Terugblik op de processies 
Bij goed weer hebben wij in alle parochies de jaarlijkse processies kunnen 
houden. Velen hebben zich er voor ingezet, met name door het leggen van 
de zand- en zaagsellopers en de overige versieringen in de straten. 
Sommige buurten hadden zelfs meer helpers dan in voorgaande jaren. 
Met name veel kinderen hebben meegeholpen. En het resultaat mocht er 
overal wezen! Het doet goed om op deze dagen de onderlinge 
saamhorigheid te ervaren. Dank aan allen die hieraan hun medewerking 
hebben verleend, zowel bij de versiering van de straten, maar ook bij de 
processie zelf: biddend, musicerend of gewoon door mee te lopen. Dank 
ook aan de gemeente die voor de schoonmaak van de straten zorgde. Het 
waren heel bijzondere (processie)dagen.   Pastoor M. Otto 
 

Mogen wij ook in 2017 op uw kerkbijdrage rekenen? 

Bij voorbaat dank! 
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S.G.L.  Bezettingsschema  2-07-2017 - 16-07- 2017

zo 02-07-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 03-07-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 04-07-2017  KBO (gym)    11:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen )   19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
wo 05-07-2017 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 06-07-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 07-07-2017  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 09-07-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 10-07-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  11-07-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Spellenmiddag KBO    13:00 HG
   Fusion      20:00 KZ
wo 12-07-2017 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 13-07-2017  Wandelvierdaagse    16:00 BU
   Aero-gym     19:30       KZ 
vr 14-07-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00         GZ 
zo 16-07-2017  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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