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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 zondag 17 juni 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 11       9 juni 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

9 juni   Kinderactiviteit Buurtv. Zuid-West
2 juni  10 - 17 uur concertbachdag SK
3 juni  14 - 17 uur openstelling SK
12 juni  Notaris (testament) KBO
24 juni Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele (ALAPS) 2018 
26-29 juni Avond4daagse Limbricht
10 juli   Spellenmiddag KBO
28 augustus Dagtocht KBO
7 oktober   Familiedag Buurtvereniging Zuid-West
9 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
30 oktober  Breifabriek KBO
3 november   Avond van zuid-west Buurtvereniging Zuid-West
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
8 december   kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West 
15 december  Kerstviering KBO
21-22 december Kerstconcert Muziekvereniging Vriendenkring 

Limbricht in Salviuskerkje

*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

OPROEP 
De Sjwaegelebend, een heeeeel gezellige Zaate Hermenie is op zoek 
naar nieuwe leden. In eerste instantie een drummer, en daarnaast 
ook blazers, met name trompettisten. Ook andere blazers van harte 
welkom. We hebben altijd een gevarieerd jaarprogramma, waaronder 
een weekend spelen aan de Moezel.

Interesse: bel snel 046 - 4200809
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5eAvond4Daagse Limbricht 

         26 t/m 29 JUNI 
Het is weer bijna zover. De 5e avond4daagse van Limbricht komt er 

weer aan. Van 26 t/m 29 juni is er 4 avonden wandel plezier voor jong 

en oud. Wandelen is gezond…… 
We starten iedere dag  tussen 18:00 en 19:00 vanuit 

Gemeenschapshuis “ ’t Waope van Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te 

Limbricht.  

Je kunt de volgende afstanden lopen: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM, maar je 

mag ook per dag wisselen. Dus als je een dag wat minder tijd hebt kun 

je de 2,5 km lopen en een andere dag 5km of zelfs als je een echte 

bikkel bent 10km lopen. Ook kun je per dag inschrijven, dus als je niet 

alle dagen kunt maar wel eens samen wilt lopen, een losse dag kost 

€2,-. Op alle dagen is er voor kinderen gratis ranja te verkrijgen na 

binnenkomst. 

Op de eerste wandeldag zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je 

startkaart af te halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan 

op individuele basis of als groep. Individueel kost de inschrijving €5,- 

euro. Groepen van 4 personen of meer betalen €4,- per deelnemer.  

Op de laatste wandel dag krijg je als je 4 dagen gewandeld hebt een 

officiële medaille. Daarnaast is er de mogelijkheid om te genieten van 

de BBQ tegen betaling. Ook is er een springkussen en muziek zodat je 

je overwinning nog eens echt kan vieren. We zien jullie graag op 26 juni 

en hopen op geweldig wandelweer. Voor  meer informatie:   

www.avondvierdaagse-limbricht.nl 
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informatie & advies  
wordt een 

SOCIAAL PLEIN 
Iedereen vanaf 18jr kan hier terecht met vragen over:  

wonen, welzijn, zorg en inkomen 

  U krijgt informatie en advies.  
  We helpen u bij regelzaken (bijv. door formulieren in te vullen)  
  en geven ondersteuning op maat (zoals vergroten van mobiliteit) 
  Waar nodig worden vrijwilligers en specialisten ingezet. 
 

  Vanaf 1 mei is het Sociaal Plein wekelijks geopend op: 
 Maandag -    13:30-15:30 u in Bicht 
 Donderdag - 10:00-12:00 u in Hof van Eynatten 

 

   Voor informatie bel naar: 0636568656  / 0640761184 
   Nicole Gardeniers - Betsie Horrichs - Gertie de Klein - Lara Janssen 
   Wijksteunpunt Bicht Burg. Venckenstraat Obbicht (door de poort met de ) 
   Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1 Limbricht (gelegen aan de Beekstraat) 

 
 
 



     

.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 

9 t/m 24 juni 2018 
 

Wanneer komt er een nieuwe bisschop? 
Over deze vraag is de laatste weken weer iets meer gesproken. Zolang 
als men geen nadere informatie heeft, rijzen alle mogelijke speculaties. 
Nadat vele namen voorgesteld zijn is het nu aan de nuntius, de 
‘ambassadeur van de paus’ in Nederland, om over de genoemde 
kandidaten aan de congregatie van de bisschoppen in Rome te 
rapporteren en dan ligt daar de keuze – of de vraag naar verdere namen. 
Voor een burgemeester functie in Amsterdam waren 29 kandidaten nog 
niet genoeg en gaat men verder zoeken. Voor een bisschoppelijke 
herder in Roermond mag toch minstens even grondig naar een 
geschikte kandidaat gezocht worden. 

Wat is nu eigenlijk de taak van een 
bisschop, wat wordt van hem 
verwacht? Een bisschop staat 
rechtstreeks onder de paus en is diens 
eigenlijke medewerker en 
vertegenwoordiger ter plaatse. Hij 
heeft een herderlijke, heiligende en 
bestuurlijke taak. Dit alles is heel 
omvangrijk en vraagt veel. Op de 
eerste plaats moet hij het geloof 
verkondigen, mensen brengen tot een 
dieper geloof in Christus en daarin 
bevestigen. Ook dient hij de 

waardigheid van het menselijke leven te verdedigen, het gezin te 
beschermen en zich in te zetten voor de juiste verdeling van de aardse 
goederen tussen rijk en arm. Het is verder ook de taak van de 
bisschoppen om te zorgen voor een goede catechese aan de kinderen 
en een waardige viering van de liturgie. Zij moeten “echte vaders zijn, 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibwIrehrjbAhWNKVAKHZeiDuQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ngw.nl%2Fheraldrywiki%2Findex.php%3Ftitle%3DBisdom_Roermond&psig=AOvVaw02cXvn-p7Ld_W1K-paqHaf&ust=1528134481675898


die zich kenmerken door een geest van liefde en bezorgdheid jegens 
allen, zodat allen zich graag onderwerpen aan het hun door God 
geschonken gezag” (2e Vat. Concilie).  
Al met al wordt er dus ontzettend veel van een bisschop gevraagd. Hij 
moet immers de mensen voorgaan in de beleving van het geloof. Laten 
wij in de komende tijd bidden voor een goede en heilige bisschop voor 
ons bisdom. Dat hij nu al op ons gebed mag rekenen. 

 
De eerste processies zijn gehouden 
Terwijl de parochie van Guttecoven zich nog opmaakt voor de jaarlijkse 
processie, kunnen de parochies van Einighausen en Limbricht 
terugkijken op zeer mooie processiezondag. De straten waren mooie 
versierd met zandlopers en vlaggen. Sommige buurten hadden hierbij 
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. U mag ook komen kijken in 
Guttecoven.       
 Pastoor M. Otto 
 
Om te noteren: 

Maandag 11-6 en 25-6, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Dinsdag 12 juni: Vooravond feest van de H. Antonius.  Na de H. 
Mis van 19.00 uur zijn alle parochianen uitgenodigd voor koffie 
met vlaai in het Tuurhoes. 

Vrijdag: 15-6, 19.00 uur: H. Vormsel in Limbricht. 
Zondag 24-6, 12.00 uur Koffie-uurtje in pastorie Limbricht (b.g.v. Feest 
H. Salvius). 
Zondag 1 juli, 10.00 uur Bedevaartsmis in basiliek Sittard. 
 
Het Heilig Doopsel ontving 
Frenske, zoon van de ouders Diederen-Scheffer, Theresiastr. 26, 
Einighausen 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten. 
 
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 5595. 



Kerkdiensten 
Zaterdag 9 juni: Onbevlekt Hart van Maria 
16.00 tot 17.00  uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht (!): Plechtige H. Mis voor de parochie; voor de 

overledenen van een familie (K) 
Zondag 10 juni: Tiende zondag door het jaar.  
09.30 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor de overleden ouders Thei en Mia Geurts-Wetzels 
en kinderen; voor Thea en Jan Schmeits en ouders Schmeits-Neis 
(st.). Aansluitend Sacramentsprocessie. 

09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor Lei Jetten en Rosa Bonné (st); voor Harie Leenders (OAE); 
voor Louis Heijlighen (OAE);   

Maandag 11 juni: H. Barnabas, apostel.     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de Kerk, paus, bisschoppen en 

priesters (ZO). 
Dinsdag 12 juni:  
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: ter ere van de H. Antonius 

(noveen 9) ; uit dankbaarheid; voor Sjra Vleeshouwers; voor de 
overleden ouders Knoors-Bogie. 

Aansluitend koffie en vla in het Tuurhoes. 
Woensdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de heiliging van priesters en 

priesterroepingen (ZO). 
Donderdag 14 juni: H. Lidwina, maagd. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor onze zieken, dat zij hun lijden 

kunnen dragen (ZO). 
Vrijdag 15 juni:   
13.30 uur, Limbricht in de kleine Salviuskerk: Pl. Huwelijkssluiting van 

het bruidspaar Davy Vinclair en Stefanie Vleeshouwers. 
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis met toediening van het sacrament van 

het H. Vormsel: om Gods zegen over de vormelingen en hun 
ouders. 

Zaterdag 16 juni: Vooravond van elfde 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 Bertha Kentgens-Ariaans (offergang).  
Zondag 17 juni: Elfde zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Antonius Leonardus Smeets en Maria Hubertina Emelie 



Smeets-Kelleners (st); voor Frits Dukers en Margriet Dukers-
Ramakers;  

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

Maandag 18 juni:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de heiliging van de parochies (ZO). 
 
Dinsdag 19 juni: H. Romualdus, abt 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis als jaardienst voor de ouders Thei en 

Mia Geurts-Wetzels en kinderen (st.). 
Woensdag 20 juni:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vluchtelingen en ontheemden 

(ZO). 
Donderdag 21 juni: H. Aloisius Gonzaga, kloosterling.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de vormelingen en jongeren. 
Vrijdag, 22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Frits Schijns; voor 

Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 23 juni: Vooravond Hoogfeest Geboorte St. Jan, de Doper. 
16.00 tot 17.00  uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans); om Gods zegen 

over de parochie; zeswekendienst voor Thei Salden; voor Jan Leo 
Joosten (offergang); voor Theo Koster (offergang); voor Sophie 
van der Vliet Moonen (offergang); jaardienst voor Nico Lomme en 
overleden familieleden. 

Zondag 24 juni: Hoogfeest van de geboorte van St. Jan, de Doper.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jan Bisscheroux, alsmede voor de overledenen 
van de familie Bisscheroux en de familie Keulen (st); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
de overledenen van een familie (K). 

 

Bedevaart naar de Basiliek in Sittard 
Op de eerste zondag van juli (1 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). 
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Jubileumshow Jazz Dans Limbricht
Zondag 10 juni 15.00 uur
Jazz Dans Limbricht bestaat 35 jaar! Wij willen dit graag met 
jullie vieren tijdens onze jubileumshow op zondag 10 juni. Onze 
leden hebben het hele jaar hard geoefend en staan te popelen 
om hun talenten met jullie te delen. De show vindt plaats in de 
Stadssporthal, Stadswegske 8 in Sittard en begint om 15.00 uur 
(de zaal is geopend vanaf 14.30). Het belooft weer een bijzonder 
mooie middag te worden. Kaartjes kosten €5,- voor volwassenen 
en €4,- voor kinderen t/m 12 jaar. We zien jou toch zeker ook op de 
tribune?!

Jazz Dans Limbricht is opgericht in 1982 als gymnastiekvereniging 
Limbricht. De leeftijd van onze leden ligt tussen de 4 en 50 jaar, 
waardoor we toegankelijk zijn voor bijna iedereen die een warm 
hart voor dansen heeft. De nadruk ligt op plezier en ontspanning, 
voornamelijk in de dansstijl ‘jazz’. Voor de leden die meer uitdaging 
zoeken, hebben wij ook selectiegroepen in bijna alle leeftijden, die 
jaarlijks deelnemen aan wedstrijden en optredens. 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Bezoek onze site www.
jazzdans-Limbricht.nl of mail naar info@jazzdans-limbricht voor 
meer informatie. Dus grijp je kans en dans!
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JV‘T WAESKE 

 

WAESKEPOP 2018! 
ZATERDAG 9 & ZONDAG 10 JUNI 

Het grootste evenement dat wij als jongerenvereniging van Guttecoven 
ieder jaar weer mogen organiseren staat in de maand juni alweer voor de 

deur: Waeskepop! Hét 2-daagse openlucht festival dat elk jaar rond de 
maand juni plaatsvindt op het plein achter de kerk in Guttecoven! We 

bieden live muziek van verschillende bands uit de omstreken met gratis 
toegang! Het feest begint op zaterdag 9 juni om 20:00 uur en op zondag 

10 juni om 15:00 uur. 

Op de zaterdagavond zal coverband Eleven20One een geweldig feest 
gaan neerzetten. De zondag staat o.a. in het teken van livemuziek van 
lokale bands. Zo zullen KORVO en Stage Fright ’s middags optreden, 

waarna Kitsch ‘n Crew het weekend zal afsluiten.  

Waeskepop is een feest voor de gemeenschap waar iedereen welkom is, 
jong en oud. Jaarlijks organiseert jeugdvereniging ’t Waeske uit 

Guttecoven dit gehele weekend met veel passie en plezier. Het feest is in 
onze ogen de perfecte weergave van het gemeenschapsgevoel en de 

openheid naar mensen toe van buiten Guttecoven.  

Wij hebben er weer zin in! Jij komt toch ook?! 

J.V. ‘T WAESKE 
J.V. ‘t Waeske is elke woensdag- en vrijdagavond geopend! 

Website: waeskepop.nl | Facebook.com/waeskepop| Instagram: @waeske 
Gratis entree | Editie 15 

Kerkstraat 4a in Guttecoven 
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Met	dit	motto	willen	we	op	zaterdag	16	juni	een	start	maken	van	iets	wat	kan	uitgroeien	tot	een	
mooie	traditie.	

“Het	opruimen	van	zwerfafval	in	onze	woonomgeving.”	
Leuk	voor	volwassenen	om	een	bijdrage	te	leveren,	maar	zeker	ook	leerzaam	voor	onze	kinderen.	

De	aftrap	(10	uur)	vindt	plaats	op	het	Burgemeester	Coonenplein,	en	na	afloop	(+/-	12	uur)	sluiten	
we	af	met	een	stuk	vlaai	en	een	kop	koffie	of	iets	fris.	

Voor	alle	hulpmiddelen	wordt	gezorgd.	Enkel	een	“opgeruimde”	bui	wordt	gevraagd.	

We	nodigen	iedereen	dan	ook	uit	om	zich	hiervoor	aan	te	melden,	en	straks	een	of	meerdere	straten	
voor	zijn	rekening	te	nemen	(ook	erg	leuk	om	als	groep	of	familie	deel	te	nemen)	
Meld	je	uiterlijk	8	juni	aan	op		info@dorpsplatform-limbricht.nl.		
	

Graag	tot	heel	gauw	

	

Dorpsplatform	Limbricht.	

 

 

	

	

LIMBRICHT SCHOON 

HEEL GEWOON 



S.G.L.  Bezettingsschema 10-06-2018 t/m 24-06-2018 
 

Zo   10-06-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  11-06-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   12-06-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
  KBO ( Lezing)  14:00  GZ 

 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  13-06-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
                      Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
                                 Hatha yoga (groep2)  20:15 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ                               

. 
Do  14-06-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   15-06-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za   16-06-2018 . 
Zo   17-06-2018  Muziekvereniging drumband  19:30 GZ  
 . 
Ma  18-06-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di    19-06-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:00 Z 
 Kienen (Dames)  19:30           BK          

Fusion  20:00 KZ 
Wo  20-06-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
                      Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  20:00 KZ 
Do  21-06-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   22-06-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za   23-06-2018 . 
Zo   24-06-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 

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