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 Jaargang 50         Nummer 14        15 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 31 juli 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
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

Versterking sint nicolaaswerkgroep gevraagd 
Vorig jaar hebben twee enthousiaste dames de intocht van Sint Nicolaas 
in Limbricht van een wisse ondergang gered. We zijn op zoek naar enkele 
personen die samen met hen deze mooie traditie vorm willen geven. Op deze 
manier kunnen we ervoor zorgen dat dit mooie feest voor de Limbrichtse 
kinderen behouden blijft.

Graag aanmelden bij onze secretaris ( jacquesdonders@ziggo.nl )

Bij voorbaat dank voor uw aanmelding

Gemeenschapsbelangen Limbricht  
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OPROEP * * *Revue 2018 * * * OPROEP
Ook afgelopen januari hebben de inwoners van Limbricht en omliggende 
woonkernen weer twee avonden kunnen genieten van een mooie Revue in 
“Herberg d’n Doal”, waarbij op zaterdag ook weer de prins van de Doale 
werd gepresenteerd aan het publiek. 

Ook in 2018 zal de happening weer georganiseerd worden.
 
Buiten het uitroepen van de Prins (op zaterdagavond) zijn er op die twee 
avonden diverse sketches, liedjes en andere optredens door inwoners van 
Limbricht te zien.

We willen dit jaar ook weer in het kader van
“voor Limbrichtenaren en door Limbrichtenaren”
iedereen de kans geven om zijn/haar medewerking hieraan te geven.

Heb jij zin om mee te doen, wellicht zelfs met een eigen idee, ben je handig 
met je handen/klussen/knutselen, ben je muzikaal, heb je organisatietalent 
of heb jij ideeën in de vorm van een sketch, een lied of iets anders met 
Carnavaleske inslag?

Of wil je in een of andere vorm hulp bieden, dan ben je uitgenodigd om te 
reageren.

De invulling van de avond zal in overleg met de leden van werkgroep 
gebeuren
en daarbij is elke vorm van eigen inbreng mogelijk.

Aanmelden kan vóór 1 september via vincent@doale.nl,
met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres van
een contactpersoon en het aantal deelnemers. 
Ook als je het leuk zou vinden om mee te doen, maar je weet nog niet 
precies hoe, meld je aan en dan zien we van daar uit verder.
 
Wij nemen daarna contact met je op.

Namens Werkgroep Revue, 
Vincent Deckers
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Verschijningsdata contactblad 2017



15-7 t/m 6-8-2017 

.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 

150 jarig bestaan van de Veldkapel 
Voor velen in Guttecoven en omgeving neemt de Veldkapel, die even 
buiten het dorp ligt, een belangrijke plaats in. Iedere dag zijn er mensen 
die lopend of fietsend ‘even naar de kapel gaan’. Hoewel de gevelsteen 
het jaar 1867 vermeldt, is de kapel waarschijnlijk ouder. Op een kaart uit 
1842 is de kapel reeds vermeldt. 
En ook de stichter van de kapel, 
een zekere Cornelis Solberg (+ 
1855) vermeld in zijn testament 
dat inkomsten uit een stichting 
mede voor de versiering van de 
kapel gebruikt zouden worden, 
die hij had laten oprichten. Het 
jaar 1867 zal dan wel verwijzen 
naar een ingrijpende restauratie 
of herbouw van de kapel, zodat 
de huidige kapel zeker wél haar 
150 jarig bestaan kan vieren. 
Oorspronkelijk was de kapel een 
kruiskapel; begin van de 20e 
eeuw werd zij echter toegewijd 
aan Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes, en dat is ook zo gebleven.  
Voor de Tweede Wereldoorlog trok de jaarlijkse Sacraments-processie 
door het veld naar de kapel. Daar werd dan de zegen met het Allerheiligste 
gegeven. Vanwege de slechte toestand van de veldwegen heeft men de 
processie echter verplaatst naar de straten van het dorp. In de maand mei 
trok vroeger elke straat van Guttecoven biddend naar de Veldkapel. Ook 
nu nog is er wekelijks in de maand mei vanuit Guttecoven een bidweg naar 
de kapel. 



Jaarlijks op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 aug.) is er 
een heilige Mis bij de Veldkapel. Ook dit jaar vertrekt dan om 19.40 uur de 
bidtocht met de pastoor vanuit de kerk van Guttecoven naar de kapel, waar 
dan om 19.00 uur de plechtige Jubileum mis gevierd wordt. Alle 
parochianen van ons cluster zijn daarvoor uitgenodigd. 
 
Zegening van de “Kroetwösj” 
Tijdens de missen Van Maria Tenhemelopneming zal ook de “kroetwösj”-
zegening plaatsvinden. Deze zegening van bloemen en kruiden gaat terug 
op een bericht omtrent de Tenhemelopneming van Maria. In het lege graf 
van Maria hebben de apostelen bloemen gevonden, vast ook een 
verwijzing naar Maria die wij de ‘mooiste bloem’ van Gods schepping 
mogen noemen. 
Door de zegening van de “Kroetwösj” vragen wij God om Zijn bijstand voor 
ons leven. Tevens worden wij door de geur van bloemen en kruiden 
opgeroepen om met ons hart gericht te blijven op het leven in de hemel. 
 
In de Heer overleden is: 
Ton Coenen, wonende te Sittard, 64  jaar 
Fien Wetzels-Alberts, Huize Hoogstaate, Sittard, 99 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit grote verlies.  
 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 15 juli: Vooravond van de vijftiende zondag door het jaar.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Tilla 

Coenen-Leurs (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) 
Maandag 17 juli:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Dinsdag 18 juli:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor overleden ouders Knoors-Bogie.  
Woensdag 19 juli:   
19.00 uur, Limbricht: voor alle zieken. 
Donderdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen.  



Vrijdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden.  
Zaterdag 22 juli: Vooravond van de zestiende zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis voor de parochie; voor de overleden 

ouders Schmeits-Knoors en familie.;  jaardienst voor Annie Vromen-
de Vries  (st.). 

Zondag 23 juli: Zestiende zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 

pater Ben de Vries, 
Maandag 24 juli; H. Christoffel, martelaar; patroon van de Kathedraal  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Dinsdag 25 juli: H. Jakobus, apostel.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders H. Maagd Maria.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis voor Hub Eggen en wederzijdse 

ouders. 
Donderdag 27 juli; Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Vrijdag 28 juli:   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Vandaag geen h. mis in Limbricht 
Zaterdag 29 juli: H. Marta.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 

voor Jo Keulen (st.). 
Zondag 30 juli: Zeventiende zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 1ste 

jaardienst voor Sjaak Hilkens; voor Wil Lacroix (wd); Els Römers 
(jrd); ouders Jacques Stevens en Annie Stevens-Neutgens (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Hans Sanders (off); voor Harrie Wetzels (off); voor Horst Rother 
(off); voor Ben Langenfeld (off);  

Maandag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam . Otto-Causin. 
Dinsdag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de’ Liguori, kerkleraar 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de ouders Peter Schrijen en Agnes 

Coenen (st.); voor de offeraars in de Veldkapel.   
 



Woensdag 2  augustus: H. Eusebius van Vercelli 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor  alle gezinnen. 
Donderdag 3 augustus:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de priesters 
Vrijdag 4 augustus: H. Pastoor van Ars, Joh. Maria Vianney  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden  
Zaterdag 5 augustus: Kerkwijding St. Maria Maggiore.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  jaardienst 

voor het echtpaar Jozef van den Bongard-Anna Maria Catharina 
Crijns (st.); jaardienst voor de ouders Pie Wetzels-Maria Willen (st.); 
voor Nelly Corten - van Sloun (offergang). 

Zondag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Jo Willems-Leers (off); voor familie Hochstenbach-Frusch (off); 
voor Sophie Schmeitz-Kallen (off);  

 
Een fijne vakantie toegewenst!  
Alle parochianen wensen wij een fijne vakantietijd. Mogen het dagen zijn 
om tot rust te komen, wat tijd te nemen voor elkaar en ook tijd voor God. 
Juist de vakantie biedt vaak de gelegenheid om ergens eens een kerk 
binnen te gaan en te bidden. 
 

Om te noteren: 
Dinsdag 15 augustus, 19.00 uur Jubileum-mis bij de Veldkapel      
(150 jarig bestaan); bij slechts weer is de heilige mis in de kerk 
van Guttecoven. 

  
Gesterkt door de inspirerende woorden van Mgr. de Jong hebben 32 
jongens en meisjes onlangs het Heilig Vormsel ontvangen. Onze 
hulpbisschop moedigde hen aan om vaker tot de Heilige Geest te bidden: 
“Kom, Heilige Geest!” Of anders: Heiligegeest.com Het is trouwens ook 
een mooie website. Kijkt u maar zelf ! 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken  

 Vrijdags,   14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Eerste woensdag, 19.45 – 20.45 uur, Limbricht 
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Wijksteunpunt 
Hof van Eynatten 

                                                                               
Attentie allemaal!!! 

  

Juli en augustus is wijksteunpunt 
Hof van Eynatten op maandag- 
middag gesloten. Er is dus géén 
internetcorner en schildergroep. 

(we starten weer op 5 september) 

Er is géén Yoga van 15 augustus 
t/m 19 september 

(we starten weer op 21 september)      

Let op: verder blijven alle 
openingstijden zoals gewoonlijk! 

   
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! 

Zonnige groetjes,  ‘team Hof van Eynatten’ 
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                              Vast programma 2017   
    Maandag 

                        Ontmoeting / Spreekuur Wijkverpleegkundige 
Ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur /  spreekuur wijkverpleegkundige van 11.00- 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
                                                Dinsdag 
   Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting/Spreekuur Wijkverpleegkundige 

Alle activiteiten van 13.30 – 16.00 uur / spreekuur wijkverpleegkundige 14.00 – 15.00 uur 
    Woensdag 

Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 

Yoga op matje of op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 

   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
                              Bridgen  

Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 

Bij voldoende belangstelling wordt er weer een Bridgecursus voor beginners  
georganiseerd door BC De Molenbron. Info bij Ger Dutmer T. 06-22 433 463 

 
 

              Info: 046-4527272 / 06-13 370 258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema  16-07-2017 - 6-08- 2017

zo 16-07-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma17-07-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Wo19-07-2017 Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
do 20-07-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 21-07-2017  Aero-gym     09:30 KZ
zo 23-07-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma24-07-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
Wo26-07-2017 KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
do 27-07-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  28-07-2017  Aero-gym     09:30 KZ
zo 30-07-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma31-07-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  01-08-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo02-08-2017 KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
do 03-08-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  04-08-2017  Aero-gym     09:30 KZ
zo 06-08-2017  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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