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 Jaargang 51         Nummer 13       07 juli 2018

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 
 redactie@gb-limbricht.nl 

zondag 22 juli 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender 2018
 

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
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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 

7 t/m 29 juli 2018 
 

50 jaar Humanae Vitae -Nieuw leven voor een (eens) 
verguisde encycliek 
50 jaar geleden, op 25 juli 1968, verscheen de encycliek “Humanae 
Vitae” van de zalige paus Paulus VI. In die tijd kwamen middelen op tot 
anticonceptie (pil) en de Kerk trachtte hierop een antwoord te geven. 
Paus Paulus VI deed dit op een fijne wijze die volledig recht wilde doen 
aan de natuur van de mens.  
Hij wees het eerst op het 
mooie en zegenrijke feit dat 
de mens in de doorgave 
van het leven medewerker 
met Gods schepping mag 
zijn. Dát er nieuw leven 
mag zijn heeft God aan 
man en vrouw in het 
huwelijk toevertrouwd. Wat 
mooi om een ander te 
mogen zeggen: ik wil dat je leeft – en dat dit leven ook echt mag geven! 
Deze opdracht mogen man en vrouw ook best wel serieus nemen en 
niet bij voorbaat al een grens trekken. 
Toch kunnen er zwaarwegende redenen zijn om het aantal kinderen 
binnen een gezin te beperken. En ook hierin gaat de paus weer terug 
naar de natuur van de mens. De seksualiteit heeft altijd een dubbel 
aspect: het is uitdrukking van de volledige liefdesovergave van de 
echtgenoten aan elkaar, maar ook het vermogen om nieuw leven door 
te geven. Door de natuur zijn beide aspecten met elkaar  verbonden. De 
vrouw is echter slechts enkele dagen per maand vruchtbaar. De leer van 
de Kerk inzake ‘gezinsplanning’ is dan: laat de natuur van de seksualiteit 
zoals die is en ga er niet met kunstmatige middelen (pil, condoom, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB3Y3mh_zbAhUDUlAKHd8ACF0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eufin.nl%2F38580-meer-jonge-gezinnen-verlaten-de-stad&psig=AOvVaw1l5pxXYvRkdRSXUMy9O_pW&ust=1530471200383793


spiraal, IVF) aan sleutelen, maar maak gebruik van deze vruchtbare en 
onvruchtbare perioden. In onze tijd zijn de methodes voor natuurlijke 
geboorteregelingen steeds meer verfijnd en dankbaar maken er velen 
gebruik van. Het is ook een zeker teken van eerbied voor de vrouw om 
haar natuur niet steeds met hormonen te beïnvloeden. Natuurlijke 
gezinsplanning vraagt om een groter rekeninghouden met het lichaam 
van de ander en dat helpt weer om de eerbied voor elkaar te versterken. 
Dat komt een huwelijk alleen maar ten goede  
Na 50 jaar blijkt de encycliek “Humanae Vitae” geen dode letter te zijn. 
Jonge katholieke echtparen van nu beginnen te ontdekken dat de eens 
verguisde encycliek allereerst gaat over hun onderlinge relatie en die 
met God. En dat anticonceptie binnen die relaties wezensvreemd is. 
Een mooi getuigenis hierover:    
"Sinds we deze natuurlijke methode gebruiken, moeten we ook echt met 
elkaar praten over onze seksualiteit. Toen mijn vrouw de pil nog 
gebruikte, 'zwichtte' ze vaak als ik met haar wilde vrijen. Nu moeten we 
samen kijken naar haar cyclus en in gesprek gaan over onze seksuele 
relatie. Bovendien vond ik het heel bijzonder om te horen hoe haar 
lichaam zich elke maand weer klaarmaakt om een kind te ontvangen. 
Toen ik dat verhaal hoorde, werd ik echt opnieuw smoorverliefd op 
haar..." (Bron: www.huwelijkengezin.nl) 
 
Een fijne vakantie toegewenst! 
Alle parochianen wensen wij een fijne vakantietijd. We hopen dat het 
dagen zijn om tot rust te komen, wat tijd te nemen voor elkaar en ook 
tijd voor God  te hebben. Juist de vakantie biedt vaak de gelegenheid 
om eens een kerk binnen te gaan en te bidden. 
 
Plechtige H. Mis bij de Veldkapel in Guttecoven: 
Dit jaar wordt op dinsdagavond 
14 augustus, de vooravond van 
het feest van het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, de 
plechtige H. Mis bij de 
Veldkapel gehouden. Om 18.40 
uur vertrekt een bidprocessie 
vanuit de kerk en om 19.00 uur 
begint de heilige mis bij de 
Veldkapel. Bij slecht weer is de 
heilige mis in de parochiekerk. 
 
 



 
Kerkdiensten 
Zaterdag 7 juli: Vooravond veertiende zondag door het jaar. 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Annie 

en Tjeu Fuchs; eerste jaardienst voor Fien Wetzels-Alberts; voor 
René Wetzels; voor de overleden ouders Hermans-Lomme en 
zoon Sjra en overleden familieleden; 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. 
Maandag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum, feest      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 10 juli:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Woensdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa, feest   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Hub Eggen, wederzijdse ouders en 

familie. 
Donderdag 12 juli:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: uit dankbaarheid; 
Vrijdag 13 juli : H. Henricus.   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 14 juli: Vooravond van vijftiende 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 jaardienst voor Mia Habets (st.); voor Theo Koster 
(offergang); en voor Sophie van der Vliet - Moonen (offergang).  

Zondag 15 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Hubert Alberts en Henriëtte Alberts-Dohmen (st); 
voor José Hornesch-Perebooms; voor overleden ouders Wijshoff-
Thissen (jrd). 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie:  
Maandag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
 
 



Dinsdag 17 juli:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de overleden ouders Knoors-Bogie; 

en voor Jan Leo Joosten (offergang).  
Woensdag 18 juli:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 19 juli:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Vrijdag, 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar.  
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 21 juli: Vooravond zestiende 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 als jaardienst voor Annie Vromen - de Vries (st.). 
Zondag 22 juli: Zestiende zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 

pater Ben de Vries 
Maandag 23 juli: H. Brigitta, kloosterlinge.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de Europese regeringsleiders. 
Dinsdag 24 juli: H. Christoffel, martelaar.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Woensdag 25 juli: H. Jakobus, apostel, feest   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Donderdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maria. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor Ans Hikspoors. 
Vrijdag 27 juli: Z. Titus Brandsma, priester en martelaar.   
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 Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 28 juli: Vooravond van zeventiende 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 jaardienst voor de ouders Schmeits - Knoors en fam.; 
en als jaardienst voor Jo Keulen (st.). 

Zondag 29 juli: Zeventiende zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; jaardienst voor Els Römers. 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
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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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S.G.L.  Bezettingsschema 8-7-2018 t/m 29-07-2018 
 

Zo  8-07-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 9-07-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di  10-07-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
  KBO   14:00  GZ   
                              Fusion  20:00 KZ 
Wo  11-07-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
Do  12-07-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   13-07-2018 Aero gym  09:30 KZ 
                                     . 
                                     . 
Ma 16-07-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di  17-07-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Dames Kienen  19:00             BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  18-07-2018 Hatha yoga  11:00 KZ 
 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga  19:00 KZ 
Do  19-07-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   20-07-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 . 
Ma  23-07-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
Di    24-07-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  25-07-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  26-07-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   27-07-2018 Aero gym  09:30 KZ 
Za  28-07-2018 Prive. 
 . 
   

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