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 Jaargang 50         Nummer 16        26 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 4 september 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
26 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
6  September Try-out Conders Honk/soft-bal
9-10 September Open Monumentendag
9  September Nationale Zonnebloemdag
9   September 14.00 – 17.00 uur, openstelling open monumentendag SK
10 September 11.00 – 17.00 uur, openstelling open monumentendag SK
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
17 September 15.00 uur, concert trio la joie SK
23 September Opl. restauratie veldkruis met tentfeest, Sjroopbuurt
24 September  14.00 – 17.00 uur, openstelling SK
1   Oktober   14.00 – 17.00 uur, openstelling SK
7   Oktober Jaarlijkse Sjroopdaag, thema Oktoberfeest, Sjroopbuurt
8   Oktober 15.00 uur, concert aoil en tondo SK 
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
5   November 14.00 – 17.00 uur, openstelling, +/- 15.00 uur orgel  SK
12 November 15.00 uur, concert trio con abbandono SK
19 November 15.00 uur, concert musac en gasten SK
26 November 15.00 uur, concert sciolto ensemble SK
3   December  15.00 uur, concert hans v dijk/anna freeman SK
9   December 20.00 uur, concert raoul reimersdal & gasten SK
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West
10 December 15.00 uur, concert yvonne nijsten SK
16 December  15.00 uur, concert muziekver. Vriendenkring SK
17 December 15.00 uur concert i giardini SK
24 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK
25 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK
26 December 14.00 – 17.00 uur, tentoonstelling driekoningen  SK

2  Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt
6  Januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
7 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
13 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen SK 
14 januari 14.00 – 17.00 uur tentoonstelling driekoningen  SK
21 januari  15.00 uur concert driekoningen  SK

*SK:  Salvius Kerkje
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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  

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.
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Open Monumentendag Sittard-Geleen 2017
Thema: “Boeren, burgers en buitenlui”

Op zaterdag 9 en zondag 10 september is in het kader van de 
landelijke Monumentendag 2017  in Sittard-Geleen weer mogelijk 
diverse monumentale gebouwen en complexen te bezichtigen. Dit jaar 
is het thema “Boeren, burgers en buitenlui.”  De nadruk ligt hiermee 
sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele 
relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en 
mensen met een rondtrekkend bestaan. Het plaatselijk comité geeft 
ieder jaar een speciaal boekje uit met vanzelfsprekend als thema 
“Boeren, burgers en buitenlui” met hierin opgenomen een lijst met de 
namen en openingstijden van de te bezichtigen bezienswaardigheden. 
Tijdens de Open Monumentendag 2017 is dit op diverse plaatsen in 
de gemeente gratis verkrijgbaar. 

OMD wandel- en fietsroutes

Wilt u het ontdekken van de monumenten in de gemeente Sittard-
Geleen combineren met een wandeling en of fietstocht? Wandel en/
of fiets dan een van de speciale OMD 2017 routes. 
In totaal zijn er vijf routes beschikbaar, o.a. een stadswandeling door 
het historische Sittard en een fietsroute door Munstergeleen, Obbicht 
en Limbricht. Bekijk en download de routes gratis via:
www.vvvsittard-geleen.nl/omd 
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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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26-8 t/m 10-9-2017 

.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 

Bedevaart naar Kevelaer 
Maandag 11 september is de grote 
bedevaart van Sittard naar 
Kevelaer. Vanaf de eerste jaren 
(1669) trekt men al vanuit Sittard 
naar deze bedevaartsplaats, die 
toen tot het bisdom Roermond 
behoorde. 
Kevelaer viert dit jaar een bijzonder 
jubileum. Het is 375 jaar geleden 
dat de marskramer Johan Busman 
op aanwijzing van Maria een prentje 
van het genadebeeld van Luxemburg, dat een voorbij trekkende soldaat 
bij zich had, in een kleine beeldstok plaatste. Er gebeurden vele 
gebedsverhoringen en al gauw werd er een kapel gebouwd. In de loop der 
eeuwen hebben vele pelgrims hier bij Maria, die onder de titel ‘Troosteres 
der Bedroefden’ vereerd wordt, innerlijke kracht van genezing gevonden. 
Waar men zich vol vertrouwen tot Maria wendt, komt men ook dichter bij 
Jezus. Maria is immers de moeder van Jezus, en Jezus is niet los te 
denken van Maria. Ook nu nog luistert Hij naar haar voorspraak. Gelovigen 
hebben steeds vanuit dat geloof en vertrouwen geleefd. U bent 
uitgenodigd om in dit jubileumjaar mee te gaan op bedevaart naar 
Kevelaer.  
Opgave  vóór 29 augustus (!) bij pastoor M. Otto (tel. 451 55 95) of mw. 
Strikers-Broekhoven (tel. 451 75 85). Kosten deelname: € 18,-- 
 
Vanuit Guttecoven gaat men op 26-9 naar Kevelaer. Opgave bij diaken G. 
Lomme, tel. 485 1421 
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=kevelaer&start=88&hl=nl&safe=active&sa=X&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7RNWE_en&biw=800&bih=428&tbs=ic:gray&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=r094DqDbkkXk3M:&imgrefurl=http://mariae-empfaengnis-mg.kibac.de/seiten/nachrichtenansicht%3Fid%3Dc2eba720-6f82-4db2-a2df-80bac68e8039%26view%3Ddetail&docid=WrufqLPS6PyfPM&imgurl=http://mariae-empfaengnis-mg.kibac.de/surf/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/892e4c1f-5111-4187-ba46-00c7a74f6070/Gnadenbild%252520Kevelaer.jpg&w=239&h=247&ei=faAfULmdOcKn0QXvxoCACw&zoom=1


Kerkdiensten 
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.); jaardienst voor Peter Coenen;  jaardienst voor Hub 
Lumens en Corrie Lumens-Knoors. 

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

zeswekendienst voor Tinie Keulen- Geraedts; voor Clara 
Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de overledenen van de familie 
Bisscheroux en de familie Keulen (st); voor Elly Laumen-Cals (wd);
 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; 

Maandag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de ouders van Deurzen-Schrijen en 

Jose.  
Woensdag 30 augustus:    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor: voor alle gezinnen 
Donderdag 31 augustus:  
09.00 uur Einighausen: H. Mis  voor: om roepingen 
10.00 uur Limbricht: Gebedsdienst voor de B.S. “De Lemborgh” 
Vrijdag 1 september:  
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 2 september: Vooravond 22ste zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis voor Nelly Corten-van Sloun (offergang); 

als jaardienst voor de echtelieden Wil Coenen-Cornelia Cloots (st.); 
tot zekere intentie. 

Zondag 3 september: Tweeëntwintigste zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 1ste 

jaardienst voor Wil Heutmekers; voor Martinus Heutmekers en Anna 
Heijlighen (st); voor overleden ouders Tholen-Metsemakers en zoon 
Piet (st); voor Pierre Schlössels, Nicolaas Schlössels en Christina 
Paulis, alsmede voor Peter Jozef Schlössels (st); voor Zef Dohmen 
en Truke Soons (st); voor Nieke Martens-Vleugels en Jean Martens 



(st); voor Willem Gerard Wagemans (verj.); voor Mia Mostert-
Broekhoven (jrd); voor Elly Laumen-Cals (wd); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Jeanne Camps-van den Bergh; gest. jaardienst voor 
Willem Kleintjens en Sibilla Stoffels en dochter Elisabeth; voor 
Sophie Schmeitz-Kallen (off); voor ovl ouders Schmeitz-Crijns en 
voor ovl familieleden Schmeitz-Crijns; voor Christien Salden-
Schmeitz vw verjaardag; 

Maandag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.   
9.00 uur Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 5 september:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: tot zekere intentie; en voor de intenties 

van de offeraars in de Veldkapel. 
Woensdag 6 september:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis voor de zielen in het vagevuur. 
19.45-20.45 uur, Limbricht, Aanbiddngsuur 
Donderdag 7 september: 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 8 september: Feest van Maria Geboorte.   
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 9 september: Vooravond van de 23ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; en voor Mathieu Helgers (offergang). 
Zondag 10 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over onze parochie; 

voor Frits Notermans (st); voor Toos Alberts (wd); voor Elly Laumen-
Cals (wd); voor Gitte Leurs-Helgers (OAE); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
gest. jaardienst voor ovl ouders Jan en Fien Vleeshouwers-de 
Renet; gest. jaardienst voor ovl ouders Sjeng en Anna van Cleef-
Ehlen en zoon Chrit; jaardienst voor Wil Keulen; 

 
Allerzielenlof in de verschillende parochies: 

- Zondag 29-10, 15.00 uur in Limbricht 
- Zondag 5-11, 15.00 uur in Einighausen en Guttecoven 

 
 
 



Plechtige heilige Mis bij Veldkapel 
Ondanks de donkere wolken bleef het droog en kon op het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming (15 aug.) bij de Veldkapel in Guttecoven de 
heilige Mis gevierd worden. Vanwege het 150-jarig bestaan was de kapel 
feestelijk versierd. In de voorbije maanden hadden vrijwilligers de kapel 
mooi opgeknapt, zodat er ook in de tijden wandelaars en bedevaarders bij 
een altijd goed verzorgde kapel kunnen bidden. Dank aan allen die bij de 
voorbereiding van dit feest hebben meegeholpen. 
 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:   € 10,--   
 zaterdags/ zondags:  € 25,-- 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Bij voorbaat dank. 
In de Heer overleden is: 
Ans Kusters-Nohlmans, Veersestraat 52, 63 jaar 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

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

 
 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil ontvangen, 
laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 55 95. 

 
 

Om te noteren: 
Maandag 4-9, 20..00 uur in de pastorie: Bijbelmeditatie. 
Woensdag 30-8,09.00 uur: Kerkpoets in Limbricht. 
Vrijdag 8-9: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 

Zondag 10-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
Maandag 11-9, Bedevaart van Sittard naar Kevelaer. 
Dinsdag 12-9, 20.00 uur: Geloofscursus in pastorie. 
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Verschijningsdata contactblad 2017
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JV  ‘T WAESKE 

JV  ‘T WAESKE 

Nieuwsbrief J.V. ’t Waeske 
De zomervakantie is voor de meeste van jullie nu officieel voorbij. Maar niet 
getreurd! Wij als jongerenvereniging weten daar wel raad mee. De komende 
maanden worden de vrijdagavonden in onze soosruimte “de Kelder” stevig 

gevuld met najaar feesten! Twee van deze feesten kunnen wij al aankondigen: 
Beach Party & Foute Party! De Kelder is elke vrijdag vanaf 20:30 uur geopend! 

Elke avond geldt gratis entree!  

BEACH PARTY 1 SEPTEMBER! 
Hét Najaar Feest in de Kelder! Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar: 

vrijdag 1 september! Nog niet helemaal klaar met vakantie vieren? Wij ook niet! 
Dus trek je strandkledij aan en kom naar deze super gezellige avond en geniet 

samen met ons nog een laatste keer van die heerlijke zomervakantie!  

FOUTE PARTY 15 SEPTEMBER! 
Twee weken na de Beach Party houden we ook dit jaar weer de Foute Party en 

wel op vrijdag 15 september! Trek je meest foute outfit aan en kom naar de 
Kelder om te genieten van een avond lang met de meest foute platen!  

J.V. ‘T WAESKE 
De Kelder is elke woensdag- en vrijdagavond geopend! 

Website: waeske.nl  | Facebook.com/waeske | Instagram: @waeske 
Kerkstraat 4a in Guttecoven.  

 
Tot in ‘t Waeske!  
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Zondag 10 september 
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Kom erbij! 
Van 21 september t/m 1 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Hof van Eynatten doet ook weer mee. Neem elkaar op sleeptouw en kom erbij! 
 

Programma 
Wo 20-09 10.00-12.00u Sjoel & Boul 
   Een combinatie van Sjoelen & Jeu de Boules, kom erbij en speel mee. 
   Alle spelers worden getrakteerd op een kopje koffie / thee  met lekkers. 
Do  21-09 14.00-17.00u Bridgen met speciaal  voor vanmiddag samengestelde paren 
   Met wie kom je straks aan de bridgetafel terecht? Leuk en verrassend! 
   Aanmelden graag vóór 14 september. 
Vrij  22-09  19.00-23.00u Ladies Night (Ladies only)  
   De leukste vrouwenavond van het jaar. 
   Met D.J. Jean Delbressine. Kom erbij en laat je verrassen!  
   Entree  € 5,00-, plaatsen zijn beperkt, dus koop snel je entreekaartje! 
Ma  25-09 13.00-17.00u Wandeltocht / Rollatortocht  
   Wandelen in de idyllische omgeving van het  maaskantdorpje Obbicht 
   Een stevige  tocht én een lichtere versie , na afloop koffie met lekkers. 
   Verzamelen  bij Hof van Eynatten, we vertrekken naar Obbicht om 13.00u 
Wo  27-09  10.00-12.00u Voorlichting  Babbeltrucs 
   i.s.m. de Volontairs en politie Westelijke Mijnstreek 
   Kom kijken, luisteren en meebeleven en trap er daarna nooit meer in! 
Wo  27-09 14.00-15.00u Proefles Yoga    
   Een goede balans tussen lichaam en geest. 
   Ervaar het ultieme gevoel van welbevinden. Aanmelden vóór 20 september. 
Do  28-09 10.00-12.00u Plankhappen  (i.s.m. Dave Culinair) 
   Ontbijt + brunch + lunch  ineen! Lekker, leuk en lollig, kom erbij! 
   Eigen bijdrage € 10,- en aanmelden graag vóór 23 september. 
Zo  01-10 14.00-17.00u Uit op zondag  met superband: ‘A-La-BonneHeure’.  
   Heerlijke muziek,  hapjes,  drankjes en voetjes van de vloer!!  
   Mee met ‘t busje voor bewoners van Born en kleine kernen? 
   Geef je snel op en “busje komt zo”! (en busje vol is busje vol) 
 

Informatie/aanmelden voor deze activiteiten? Bel via T. (046) 4527272 of  met 
Gertie de Klein T. 06 133 70 258 of stuur een mailtje naar gdklein@piw.nl  
Of loop gewoon even binnen bij wijksteunpunt Hof van Eynatten 1, Limbricht. 
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S.G.L.  Bezettingsschema  28-08-2017 - 10-09- 2017

zo 27-09-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma28-08-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Di 29-09-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   Bees      20:00 BK
Wo30-08-2017 Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
Za 02-09-2017 Babyborrel     13:00 GZ
zo 03-09-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma04-09-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 05-09-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
Wo06-09-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)     20:00 KZ
Do 07-09-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 08-09-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za 09-09-2017 Zonnebloem ziekendag   13:00 GZ
   Prive feest     19:30 OR
zo 10-09-2017  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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