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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 1 juli 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 12       23 juni 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

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

Opbrengst Collecte EpilepsieFonds

De collecte heeft het mooie bedrag van 815.92 euro op gebracht.
Dank aan allen die bij gedragen hebben aan dit mooie resultaat.
Speciaal dank aan de collectanten voor hun grote inzet zonder jullie 
was geen collecte mogelijk.

Namens het epilepsiefonds  bedankt.

Thea Salden  Schrijen
Ringweg  13
Limbricht
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Dagtocht KBO Keulen

De KBO gaat dit jaar een dagtocht maken naar de mooie stad 
Keulen op dinsdag 28 augustus.
Zowel leden als niet leden kunnen zich voor deze dagtocht 
aanmelden.

Voor leden zijn de kosten € 50,00 en voor niet leden zijn de kosten € 
55,00	met	na	afloop	nog	een	heerlijk	diner.

Meld u dus tijdig aan want vol is vol.

De leden van de KBO krijgen hierover nog bericht, met  het 
programma van die dag.

LIMBRICHT

Oproep aan mensen die het gezellig vinden om het 
vrijwilligersteam van Speeltuin de Roetsj te komen 
versterken. 

 

 
Wat wij nodig hebben zijn : 

 Mensen die gaan helpen bij het tuinonderhoud. 
 Iemand, m/v die het leuk vindt om zich bezig te houden met de P.R . 
 Iemand die activiteiten met kinderen wil bedenken en uitvoeren. 
 Het bestuur versterken en meedenken. 
 Iemand die gastheer/ vrouw wil zijn voor 1 of meerdere dagdelen per week. 

Lijkt een van deze activiteiten je iets of wil je er meer over weten stuur  dan een email naar 
info@de-roetsj.nl of kijk al eens op onze site: www.de-roetsj.nl 

Alvast bedankt, bestuur van Speeltuin de-Roetsj, Huntstraat 1 in Limbrichterveld. 

 

 



     

.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 

23 juni t/m 8 juli 2018 
 

H. Salvius, patroon van Limbricht 
Op 26 juni is de feestdag van de 
Heilige Salvius, patroon van de 
parochie in Limbricht alsook van 
plaatselijke schutterij. Limbricht is 
de enige parochie in Nederland, die 
deze heilige als patroon heeft. 
Over het leven van de heilige 
Salvius vrij weinig bekend. Hij was 
een rondreizende missiebisschop, 
zoals in onze streken de heilige 
Willibrordus of Bonifatius. 
Afkomstig was hij uit de Auvergne 
en werd waarschijnlijk te 
Angoulême tot bisschop gewijd. 
Rond 730 preekte hij in de streek 
van Valenciennes. Toen hij in de 
buurt van die stad in het huis van 
een edelman overnachtte, werd hij 
door diens zoon Winegard 
vermoord, met zijn metgezel 
Superius. Het motief was 
waarschijnlijk roof van de kostbare 
kerkelijke gewaden en vaatwerk, 
die hij bij zich had. Hij is gestorven 
op een 26e juni, tussen 732 en 741. 
Volgens de legende werd hij in een 
stal begraven, waar een stier de 
plek van zijn graf beschermde en de 



andere dieren verhinderde daar te gaan liggen. Vandaar dat Sint Salvius 
samen met een stier wordt afgebeeld. 
Mogelijk zijn verering en relieken van Salvius naar Limbricht gekomen 
door toedoen van Harlindis en Relindis, de eerste abdissen van 
Aldeneik, die hun jeugd hadden doorgebracht in een klooster te 
Valenciennes. 
 
Viering van het Heilig Vormsel 
Vrijdag 15 juni j.l.  was een bijzondere 
feestdag voor 26 jongens en meisjes van onze 
basisscholen. Uit handen van Vicaris 
Franssen ontvingen zij het sacrament van het 
Vormsel. De Heilige Geest wil hen hierin 
bijzonder sterken om uit het geloof te leven. 
“Wat moedig van jullie!” zei hun de vormheer. 
Inderdaad, in een tijd waarin geloven niet 
meer vanzelfsprekend is of het zelfs aan de 
kant gezet wordt is het een moedige stap om er wél voor uit te komen. 
Laten wij voor de vormelingen bidden, dat zij steeds trouw kunnen 
blijven aan het geloof. 
 

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. 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). 
 
Helpers gezocht 
Wekelijks wordt het kerkhof van onze parochie door 
vrijwilligers onderhouden, tot tevredenheid van velen. 
Hebt u op woensdagochtend van 08.30 -11.00 uur tijd, 
kom dan ook meehelpen op het kerkhof. Een dienstwerk 
voor de overleden parochianen! Voor informatie kunt u 
bellen met de pastorie, tel 451 55 95. 
 
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 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); voor Toos 
Alberts (buurt Brandstraat); 

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

Maandag 25 juni:      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een familie (ZO). 
Dinsdag 26 juni: H. Salvius, bisschop, patroon van Limbricht 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Woensdag 27 juni: H.Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (ZO). 
Donderdag 28 juni: H.Ireneus, bisschop en martelaar. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Vrijdag 29 juni: HH Petrus en Paulus, apostelen.   
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden 
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Frits Schijns; voor 

Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 30 juni: Vooravond van dertiende 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; als zeswekendienst voor Wil Kusters; als jaardienst voor 
Jan Horssels; voor de ouders Zef Cloots-Jeanne Cloots-Tummers 
(st.). 

Zondag 1 juli: Dertiende zondag door het jaar. 
Vandaag geen H. Mis in Einighausen  
10.00 uur: BEDEVAARTMIS voor ons Cluster in de basiliek van Sittard: 

om Gods zegen over de parochies van Einighausen, Guttecoven 
en Limbricht; voor Lambert Storms, Elisabeth Baars en de 
overledenen van de familie Storms-Baars (st);  voor Nicolaas 
Hubertus Broekhoven (st); 



11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Mia Schrijen-Rodigas 

Maandag 2 juli:  
Vandaag geen h. mis in Limbricht   
Dinsdag 3 juli: H.Thomas, apostel, feest  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Jolanda Schumans.  
Woensdag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor priesterroepingen. 
Donderdag 5 juli: H. Antonius, Maria Zaccaria.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen in moeilijkheden. 
Vrijdag, 6 juli: Maria Theresia Ledochowska. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 7 juli: Vooravond veertiende zondag door het jaar. 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ; om Gods zegen over de 

parochie; voor Annie en Tjeu Fuchs; als eerste jaardienst voor 
Fien Wetzels-Alberts ; voor René Wetzels; voor de overleden 
ouders Hermans-Lomme en zoon Sjra en overleden familieleden; 
als jaardienst voor de ouders Harie Knoors-Mia Bogie (st.). 

Zondag 8 juli: Veertiende zondag door het jaar 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Sjeng Dreissen (OAE); voor Jacques Stevens en 
Annie Stevens-Neutgens; 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
 

Om te noteren: 
Zondag 24-6, 12.00 uur Koffie-uurtje in pastorie Limbricht (b.g.v. 
Feest H. Salvius). 

Maandag  25-6, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Zondag 1 juli, 10.00 uur Bedevaartsmis in basiliek Sittard. 
 
Herhaling nieuwe tarieven misintenties. 
In ons bisdom gelden per 1-1-2018 de volgende tarieven: 
Door de week     € 12,50 
Zaterdag en zondag       € 27,50 
Gelieve bij het opgeven van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Hartelijk dank! 

 
 
 



9

 

Zomerfestival Hof van Eynatten 
Woensdag 1 augustus van 12.00 tot 15.00 uur 
 

Met zonnige zomerklanken uit eigen huis!  
Dave Culinair zorgt voor de lekkerste BBQ-gerechten… 
We maken er met zijn allen weer iets moois van! 
 
Eigen bijdrage: € 10.00  p.p. voor de  BBQ  en drankjes voor eigen rekening 
Aanmelden en betalen graag vóór 15  juli bij een van onderstaande 
wijksteunpunten of telefoonnummers. 
 
 

We gaan op stap in Berg aan de Maas 
Op vrijdagmiddag  17 augustus  
 

De ‘Organisatie Oogstdankfeest’ nodigt ons  ook dit jaar weer uit voor een 
middagje muziek en vrolijkheid.  We worden getrakteerd op koffie met vlaai en 
de meest leuke verrassende optredens. 
 
 

Verzamelen: 12.15 uur bij Hof van Eynatten / Bicht  vertrek: 12.30 uur 
U kunt met eigen vervoer gaan en indien mogelijk met iemand mee- liften. 
Ook kunnen wij een gezamenlijke rit met het regiovervoer organiseren, hiervoor 
dient u in ‘t bezit te zijn van de vervoerspas. Of, rij mee met het busje! 
Eigen bijdrage:  € 6.00  (3 consumptiebonnen)  Mét busje € 10.00 
Aanmelden  graag vóór 15 juli  op onderstaande tel. nummers. 
Of loop even binnen bij wijksteunpunt Hof van Eynatten 
of wijksteunpunt Bicht,  de koffie staat klaar! 
 
Informatie en aanmelden: 
Hof van Eynatten 1 Limbricht T. 046-4527272 / 06-13370258            
Bicht Burg. Venckenstraat  Obbicht T. 06-13370258 (Gertie de  Klein) 
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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 



S.G.L.  Bezettingsschema 24-06-2018 t/m 09-07-2018 
 

Zo   24-06-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  25-06-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   26-06-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
  Wandeltocht Doale  17:00

 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  27-06-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
                      Wandeltocht Doale  17:00 

 Hatha yoga  19:00 KZ 
                                 . 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ                               

. 
Do  28-06-2018 Wandeltocht Doale  17:00 
 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   29-06-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Wandeltocht Doale  17:00
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za   30-06-2018 . 
Zo   01-07-2018  Muziekvereniging drumband  19:30 GZ  
 . 
Ma  02-07-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di    03-07-2018 School   08:00 
 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:00 Z 
 Kienen (Dames)  19:30           BK          

Fusion  20:00 KZ 
Wo  04-07-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
                      Hatha yoga  19:00 KZ 
 . 
Do  05-07-2018 Aero gym  19:30  KZ  
 School  08:00 GZ 
Vr   06-07-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za   07-07-2018 . 
Zo   08-07-2018 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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