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 Jaargang 50         Nummer 17        9 september 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 18 september 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
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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Contactblad GBL
Zoals jullie wellicht weten is er ook een website van het GBL.

www.gb-limbricht.nl

Hier vindt U onder andere:
•	 Verschijningsdata	van	het	Contactblad
•	 Digitale	versies	van	het	Contactblad
•	 Gegevens	van	alle	aangesloten	verenigingen
•	 Links	naar	de	websites	van	alle	aangesloten	verenigingen
•	 Activiteiten	kalender	van	de	aangesloten	verenigingen
•	 Algemene	info	van	het	GBL

Dus nieuws en info van de aangesloten verenigingen blijft welkom, en kunt 
u sturen naar:

Redactie@gb-limbricht.nl

Collecte Nierstichting
In de week van 17 t/m 23 september wordt gecollecteerd voor de nierstichting.

Wie voelt zich geroepen en heeft een uurtje tijd voor deze collecte.

Deze collecte draagt bij, om de draagbare kunstnier mogelijk te maken.
Mede ook  voor de Nierpatient die niet meer uren lang aan de dyalisemachine 
is aangesloten. Met u inzet en bijdrage geeft u duizende nierpatienten hun 
leven en stukje vrijheid terug.

De slogan luidt:  Geef Fabian zijn leven terug.

Heeft u een uurtje tijd voor deze collecte, aarzel niet en bel 0623230950
Annie	Coenen		30	jaar	coordinator	van	de	Nierstichting	in	Limbricht.

Namens de Nierstichting: alvast bedankt



4

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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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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NIEUW!!! NIEUW!!! 
 

GROTE CLUBACTIE  
WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 

 

in Limbricht v.a. 18.00 UUR.  
 

Loten kosten € 3,00 per stuk. 
 

U steunt ons met de aankoop van lot(en) doordat  
80% van de opbrengst naar de eigen club gaat.  

 

Vv Zwentibold en KV Gazelle werken samen bij deze 
landelijke actie. Leden van VV Zwentibold zullen  
de actie in Limbricht voor hun rekening nemen  

in 2017, de leden van KV Gazelle doen dit  
in Guttecoven dit jaar.        

 
Door loten te kopen steunt u de sportclubs van beide  

dorpen direct en maakt u ook nog kans op mooie prijzen. 
 

Onze leden komen eenmalig aan de deur en  
verkopen rechtstreeks, niet met intekenlijsten. 

 
Alvast bedankt! 

 



9 t/m 24-9-2017 

.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 

Hoe lees ik de Bijbel? 
De Bijbel is hét boek van ons geloof. Maar lezen wij echt in de Bijbel? 
Ouderen kennen de Bijbelverhalen wel van vroeger op school. Kinderen 
hebben nu hun kinderbijbel en lezen daarin soms heel enthousiast. Maar 
soms zijn de teksten uit de Bijbel best wel moeilijk te begrijpen. 
Het Woord van God 
De Bijbel is geschreven door mensen. Toch is het niet zo maar een boek 
van menselijke wijsheid en levenservaring. De heilige schrijvers werden 
bij hun werk bijzonder bijgestaan door de H. Geest, die hen inspireerde 
en aanzette om te schrijven wat God aan de mens wilde zeggen. 
Daarom spreken wij van het Woord van 
God. God zelf spreekt in de Bijbel tot ons 
en nodigt ons uit om op Hem te vertrouwen 
en zich door Hem te laten leiden.   
Wanneer iemand lang nagedacht heeft 
voordat hij een brief schreef, dan moeten 
ook wij zelf lang – en soms vaker – deze 
brief lezen om heel de diepte aan 
gedachten en gevoelens te ontdekken. Zo 
is het ook met de Bijbel. De rijke inhoud van 
de heilige Schrift ontdek je niet meteen. 
Soms komt een tekst je nietszeggend of 
afstandelijk op je over, soms heel warm en 
haast actueel. Toch ligt in alles een diepte, die je (vaak) niet op het 
eerste gezicht ontdekt. Het vraagt om een herhaaldelijk overwegen: ‘Wat 
wil God me hiermee zeggen?’ 
Bijbelmeditaties 
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de bijbelmeditaties die in onze 
parochies gegeven worden. Deze zijn op maandagavond van 20.00 tot 
21.30 uur in de pastorie in Limbricht. Wij lezen dan telkens het evangelie 



van de komende zondag; er is wat uitleg bij en gelegenheid tot gesprek. 
Er is geen speciale voorkennis voor nodig en het is niet erg als u eens 
een avond niet kunt komen. Voor informatie kunt u de pastoor bellen: 
tel. 4515595. 
De bijbelmeditaties zijn op 4 sept., 18 sept., 2 okt., 16 okt., 6 nov., 
13 nov., 4 dec., 18 dec.  Welkom! 
 

Start Kinderclubje 
Voor kinderen van de groepen 5 t/m 7 
is er een speciaal kinderclubje op 
dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur 
in de pastorie. Wij gaan samen 
knutselen, zingen, naar een 
Bijbelverhaal luisteren en even bidden 
in de kerk. De eerste clubmiddag is op 
dinsdag 19 september. Kom ook naar 
de Cat-Kids. Bel of mail even naar de 
pastoor: m.a.j.otto@hetnet.nl.  
 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende de 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: 
Lies Meuwissen-Cloots, Geleen, 94 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 

 
Gezinsmis op zondag 24 september 
Maandelijks zal er een gezinsmis gevierd worden waarbij de kinderen 
meer betrokken worden. Deze gezinsmissen zijn op volgende 
zondagen, telkens om 11.00 uur in Limbricht: 24 september; 5 
november; 3 december, 25 december. 
 
 

mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl


Kerkdiensten 
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; 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; 
voor Louis Moling. 

Maandag 11 september:   
H. Mis in Limbricht vervalt vanwege bedevaart naar Kevelaer.   
Dinsdag 12 september; Gedachtenis van de H. Naam van Maria    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de overleden ouders Knoors-Bogie; 

voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en 

kerkleraar.    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de overleden priesters   
Donderdag 14 september: Feest van Kruisverheffing  
09.00 uur Einighausen: H. Mis: uit dankbaarheid. 
Vrijdag 15 september: H. Maagd Maria, Moeder van Smarten.  
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 16 september: Vooravond 24ste zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur Guttecoven: Pl. H. Mis om Gods zegen over onze parochie; 

voor Joep Evers. 
Zondag 17 september: Vierentwintigste zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; zesweken-dienst 

voor Elly Laumen-Cals; voor Giel v.d. Bongard (st); voor Maria 
Josephina Custers en Maria Ida Custers, alsmede voor de familie 
Custers-Dohmen (st); voor Bertha Wagemans-Maas (st); voor 
Frits Dukers en Margriet Dukers- Ramakers;  

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
jaardienst voor André Meijers. 

Maandag 18 september:   
9.00 uur Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 



Dinsdag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: als jaardienst voor Frans Deriks en  

intentie voor Tony Deriks - van Deurssen. 
Woensdag 20 september; H. Andreas Kim Taegon, priester.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 21 september; H. Matteus, apostel en evangelist.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters 
Vrijdag 22 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 23 september: Vooravond 25ste zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: als jaardienst voor het 

echtpaar Zeelen - Corten (st.); als jaardienst voor de ouders 
Salden-Kruitz (st.); als jaardienst voor Piet Sons; en voor Fien 
Wetzels-Alberts (offergang). 

Zondag 24 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Leonie Storms-Penners (st); 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 

voor Harrie Wetzels (off); voor Horst Rother (off); voor Ben 
Langenfeld (off); voor Sjra Vleeshouwers; voor pater Ben de Vries;  

 
Om te noteren: 

Zondag 10-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
Maandag 11-9, Bedevaart van Sittard naar Kevelaer. 
Dinsdag 12 en 26-9, 20.00 uur: Geloofscursus in pastorie. 

Maandag 18-9, 20.00 uur in de pastorie: Bijbelmeditatie. 
Zondag 24-9, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht 
 
Allerzielenlof in de verschillende parochies: 

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

 
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. 
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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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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  10-09-2017 - 24-09- 2017

zo 10-09-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma11-09-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Fotoclub     19:00 BK
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
Di 12-09-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   EHBO vergadering    19:30 OR  
Wo13-09-2017 Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
Do 14-09-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 15-09-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Lon      19:00 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za 16-09-2017 Buurt Zuid-West jeugd   11:00 KZ
zo 17-09-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma18-09-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 19-09-2017  KBO (gym)     11:00  GZ
   Vrouwenbew. (kienen)   19:30 BK
Wo20-09-2017 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 21-09-2017 Aero gym     19:30 KZ
Vr 22-09-2017  Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za 23-09-2017 Beurs voor gastouders   13:00 GZ
zo 24-09-2017  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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