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 Jaargang 50         Nummer 15        5 augustus 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 21 augustus 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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Zonnebloemnieuws

Op zaterdag 9 september vieren wij de Nationale Zonnebloemdag.

U bent vanaf 14.00 uur welkom in het gemeenschapshuis te Limbricht, 
voor een gezellige middag met koffie en vlaai en een broodje. Verder 
zal er een optreden zijn van Koep Marie uit Limbricht.

Wij zouden het op prijs stellen als u zich aanmeld bij een van onze 
vrijwilligers, zodat wij weten op hoeveel mensen wij deze middag 
kunnen rekenen.

Concert Salviuskerkje
Orlando Festival in het Salviuskerkje van Limbricht.

In het oude Salviuskerkje van Limbricht is op zondag 13 augustus om 
15 uur een regioconcert in het kader van het Orlando Festival.

Tijdens het Orlando Festival vinden er (veelal) gratis concerten 
in de regio plaats. Hier kan men het resultaat beluisteren van het 
harde werken door de deelnemende ensembles aan de Orlando 
Masterclasses en de Orlando Academy. In het Salviuskerkje zal voor 
u optreden het QUATTUOR  YAKO (Frankrijk), bestaande uit Ludovic 
Thilly en Pierre Maestra, viool; Vincent Verhoeven, altviool; en Alban 
Lebrun, cello. 

Op het programma staan werken van Franz Schubert, Joseph Haydn 
en Maurice Ravel. Zie hiervoor http://www.orlandofestival.nl/regio/
salviuskerkje-limbricht/

Entree:  vrije gave
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.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 

Feestelijke H. Mis bij de Veldkapel 
In de vorige aflevering van de kerkberichten kon u lezen dat wij dit jaar het 
150-jarig bestaan van de Veldkapel mogen vieren. Voor velen in onze 
parochie is de Veldkapel een vaste plek geworden: voor een mooie 
wandeling, maar nog meer om even stil te staan bij het beeld van Onze 
Lieve Vrouw en een kort gebed. Velen 
vertrouwen hier hun intenties en zorgen 
toe aan Maria. Menigeen heeft hier al 
kracht en troost gevonden.  
In een plechtige viering op dinsdag 15 
augustus a.s. om 19.00 uur willen wij 
Maria danken voor haar voorspraak in al 
die jaren en bij de kapel het heilig misoffer 
vieren. In de afgelopen maanden heeft de 
Veldkapel een grondige opknapbeurt 
ontvangen. John Roberts, Frank Leurs en 
Jos Clermons hebben daar menig uren 
aan besteed, waarvoor onze bijzondere 
dank.  
Moge de Veldkapel ook in de toekomst een plek van rust en gebed zijn in 
een wereld van zo veel onrust om ons heen.  
 
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 zijn: 
Tinie Keulen-Geraedts, Thorn, 77 jaar 
Elly Laumen-Cals, Molenweg 43, Sittard,  89 jaar. 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit grote verlies.  
 
Kerkdiensten 
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: om Gods zegen over de parochie; 

voor Tinie Keulen-Geraedts (wd); voor Jeroen Jansen en zijn vader 
Mart (jrd); 

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); voor Piet Goldstein. 

Maandag 7 augustus: H. Cajetanus, priester 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (PH) 
Dinsdag 8 augustus: H. Dominicus, priester  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta A Cruce (Edith Stein) 

martelares en kloosterlinge   
19.00 uur, Limbricht: om roepingen 
Donderdag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar 
Vandaag geen H. Mis   
Vrijdag 11 augustus: H. Clara, maagd 
09.30 -10-30 uur : H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
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 12 augustus: Vooravond 19e zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis voor Tilla Coenen-Leurs (offergang) en 

als jaardienst; als jaardienst voor Sjeng Habets (st.); voor Mathieu 



Helgers (offergang);  als jaardienst voor de ouders Harrie Fuchs en 
Corrie Janssen en hun dochter Ria. 

Zondag 13 augustus: Negentiende zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis met kruidenzegening; om Gods 

zegen over de parochie; voor Mia Notermans-Hauwé (st); voor Chris 
Wielders (st); voor Tinie Keulen-Geraedts (wd); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Paul Rademakers (off); 

Maandag 14 augustus:   
19.00 uur (!), Limbricht: Vooravondmis hoogfeest Maria 

Tenhemelopneming met kruidenzegening: voor de parochie. 
Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.  
09.00 uur, Einighausen:  Pl. H. Mis met kruidenzegening: voor de 

parochie. 
18.40 uur, Guttecoven: vertrek bidprocessie naar de Veldkapel 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Plechtige H. Mis aan de VELDKAPEL (bij 

mooi weer; anders in de kerk): voor de overleden ouders Knoors-
Bogie; voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels; voor de overleden 
ouders Hermans-Salden en zoon Marcel; voor Jozef Corten; voor de 
ouders Wetzels-Peerbooms en zoon Jozef (st.); als jaardienst voor 
Diny en Wil Clermonts-van Straeten; voor Mia en Sjra Tummers-
Wetzels. (met kruidenzegening) 

Woensdag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis voor de gezinnen 
Donderdag 17 augustus: 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Vrijdag 18 augustus:   
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 19 augustus: Vooravond van de 20ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: als zeswekendienst voor Anna 

Maria Josephina (Fien) Wetzels-Alberts. 
Zondag 20 augustus: Twintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor Zef Lumens (st); voor Tinie 

Keulen-Geraedts (wd); voor Sjert Bovendeerd-Tummers (OAE); 
voor Aleida Winants-Voorn (OAE); voor de parochie; 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 21 augustus: H. Pius X, paus. 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (PH). 
 



Dinsdag 22 augustus: H. Maagd ,Maria, koningin. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.   
Woensdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Donderdag 24 augustus; H. Bartolomeus, apostel  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 25 augustus: H. Jozef van Calasanz, priester. 
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 26 augustus: Vooravond 21e zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Annie en Tjeu Fuchs; 

jaardienst voor de ouders Kusters-Salden en de ouders Nohlmans – 
Schrijen (st.). 

Zondag 27 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Clara Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de overledenen van 
de familie Bisscheroux en de familie Keulen (st); zeswekendienst 
voor Tinie Keulen-Geraedts; Kerkdeurcollecte voor de MIVA 

11.00 uur; Limbricht: Plechtige H. Mis voor de parochie; voor Harrie 
Wetzels (off); voor Horst Rother (off); voor Ben Langenfeld (off); voor 
pater Ben de Vries; 

 
Om te noteren: 

Vrijdag 11-8: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
Dinsdag 15-8, 19.00 uur Jubileum-mis bij de Veldkapel; bij slechts 
weer is de heilige mis in de kerk van Guttecoven. 

Maandag 21-8, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
 
Maria – Dochter, Bruid en Moeder van het Woord  
Op zaterdag en zondag 12 en 13 augustus zullen twee zusters van de 
gemeenschap “Redemptor Hominis” in onze parochie te gast zijn en een 
boek over Maria presenteren. Zeker heel toepasselijk bij het feest van 
Maria Tenhemelopneming.  

 
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 4 september) 

Er is géén Yoga in de maand 
augustus  

(we starten weer op 6 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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Verschijningsdata contactblad 2017
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S.G.L.  Bezettingsschema  6-08-2017 - 27-08- 2017

Ma 07-08-2017 Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
Wo 09-08-2017 Kbo (koersballen)     14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
ma 14-08-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
di 15-08-2017  Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
Wo16-08-2017 KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
zo 20-08-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 21-07-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  22-08-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
Wo 23-08-2017 KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
do 24-08-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  25-08-2017   Aero-gym     09:30 KZ
za 26-08-2017   Fusion      09:30 KZ

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