
1

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 12 augustus 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 14      28 juli 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

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

Zonnebloemnieuws

In juni zijn wij met 2 bussen naar de Kasteeltuinen in Arcen geweest, 
het was  een prachtige dag en we konden volop genieten van de 
mooie tuinen.

Na	afloop	was	er	nog	een	heerlijk	diner	in	het	Tuurhoes	.Kortom	het	
was een geslaagde dag. Voorlopig hebben wij geen activiteiten meer. 
Onze eerstvolgende activiteit is in september. 
Op zaterdag 8 september a.s. vieren we ons 50 jarig jubileum.
Voor genodigden is er die dag een feestmiddag  in het Tuurhoes te 
Guttecoven.

Wij	wensen	u	allen	een	fijne	zomervakantie.
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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 
 

Snakken naar regen 
Het blijft maar droog. Deze zomer zijn de hitte- en droogteperiode wel 
erg lang. Zelfs de suikerbieten laten hun hoofd – of beter hun loof – 
hangen. Ook durven veel mensen pas ’s avonds in de koelte naar buiten 
te gaan. 
In de Heilige Schrift lezen wij over verschillende tijden van grote droogte. 
De profeet Elia heeft eens een droogteperiode van drie jaar 
aangekondigd, omdat de mensen God de rug hadden toegekeerd. Wij 
mogen tenminste hopen dat onze droogteperiode niet zo lang duurt en 
er binnen kort toch ook weer wat regen zal vallen. In onze  streken wel 
vreemd, maar wij zien verlangend uit naar regen!  
Water staat in de heilige Schrift bijna 
gelijk met leven. Op een keer spreekt 
Jezus met een vrouw aan de put van 
Samaria over het levend water dat Hij 
zal geven: water vanuit de bron. Met 
dit ‘levend water’ is de genade van 
het heilig Doopsel bedoeld waardoor 
wij het leven als een kind van God 
hebben ontvangen en in die zin 
verbonden worden met de goddelijke 
bron van leven. Het water dat Hij zal 
geven, zegt Jezus, zal in ons een 
bron worden opborrelend tot eeuwig 
leven. Gods genade wil in ons blijven werken zodat wij eens het eeuwig 
leven kunnen bereiken, als wij tenminste ‘de waterkraan’ naar God toe 
niet dicht draaien. 
Alles in de natuur snakt naar water. Diep in ons hart verlangen ook wij 
naar geluk en liefde en juist dat wil God ons geven. Deze komende 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPyePQgrHcAhVOKlAKHdaNDWEQjRx6BAgBEAU&url=http://azcoloriage.com/coloriage/1837&psig=AOvVaw1yW86HDymwaYGgG1lrItqD&ust=1532290684544693


weken van de vakantie zijn een mooie gelegenheid om  wat tijd en rust 
te nemen om te bidden en met onze gedachten bij Onze Heer te 
verblijven. Ik wens u een gezegende vakantietijd – met of zonder veel 
regen!  Pastoor M. Otto 
 
Kerkdiensten 
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.; 
als jaardienst voor Jo Keulen (st.); voor Wil Kusters. 

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; voor Rob Alberts (wd). 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
Maandag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar.       
Vandaag vervalt de h. mis in Limbricht  
Dinsdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Peter Schrijen en Agnes 

Coenen (st.). 
Woensdag 1 augustus: H. Alfonsus De‘ Liguori, kerkleraar.    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om heilige priesters en priester-roepingen 
Donderdag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop.  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen 
Vrijdag 3 augustus :    
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis valt uit  
Zaterdag 4 augustus: Vooravond van de 18de zondag door het jaar.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor het echtpaar Jozef van den Bongard 
- Anna Maria Catharina Crijns (st.); als jaardienst voor de ouders 
Pie Wetzels-Maria Willen (st.).  

Zondag 5 augustus: Achttiende zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Elly 

Laumen-Cals (1ste jaardienst); voor Rob Alberts (wd);  
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om  Gods zegen over de parochie. 
Maandag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer, feest 
Vandaag geen h. mis in Limbricht.  
Dinsdag 7 augustus: HH. Sixtus II , Paus en Gezellen, martelaren.   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Jan Leo Joosten (offergang); en 

voor de fam. Schumans-Spijkers.  



Woensdag 8 augustus: H. Dominicus, priester.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om kracht voor alle zieken (ZO) 
Donderdag 9 augustus: H. Edith Stein, martelares en kloosterlinge.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle religieuzen 
Vrijdag, 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar.   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis valt uit  
Zaterdag 11 augustus: Vooravond negentiende zondag door het jaar. 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Bertha 

Kentgens-Ariaans (offergang); voor Theo Koster (offergang); voor 
Sophie van der Vliet-Moonen (offergang); voor Wil Kusters (buurt); 
jaardienst voor Sjeng Habets (st.). 

Zondag 12 augustus: Negentiende zondag door het jaar 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Mia Notermans-Hauwé (st); voor Chris Wielders 
(st); voor Harie Leenders (buurt); voor Jeroen Jansen en vader 
Mart Jansen (jrd); voor Rob Alberts (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Piet 
Goltstein;  

Maandag 13 augustus: HH. Pontianus, en Hippolytus, martelaren.   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 14 augustus: Vooravond van het Hoogfeest van Maria 

Tenhemelopneming.  
18.40 uur, Guttecoven: Vertrek bidprocessie naar de Veldkapel. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis met kruidenzegening: voor 

de parochie; voor de ouders Sjra en Sophie Hermans–Wetzels; 
voor de overleden ouders Knoors-Bogie; voor Jozef Corten en 
familie; voor Sjra en Mia Tummers-Wetzels. 

Woensdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming:    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis met kruidenzegening: voor de parochie. 
19.00 uur: Einighausen: Plechtige hoogmis met kruidenzegening; 

voor de parochie.  
Donderdag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de stervenden. 
Vrijdag 17 augustus:    
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 18 augustus: Vooravond 20ste 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 Joep Evers. 

Zondag 19 augustus: Twintigste zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Clara Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de 
overledenen van de familie Keulen en de familie Bisscheroux (st); 
voor Zef Lumens (st); voor Rob Alberts (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
 
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. 
 
Zegening van de “Kroedwösj” 
Tijdens de missen van Maria Tenhemelopneming zal ook de 
“kroedwösj”- zegening plaatsvinden. Deze zegening van bloemen en  
kruiden gaat terug naar een bericht over de  Tenhemelopneming van 
Maria. In haar lege graf hebben apostelen bloemen gevonden, dit is vast 
ook een verwijzing naar Maria die wij de mooiste bloem van Gods 
schepping mogen noemen. Door de zegening van de “kroedwösj” 
vragen wij God om Zijn bijstand voor ons leven. Tevens worden wij door 
de geur van bloemen en kruiden opgeroepen om met ons hart gericht te 
blijven op het leven in de hemel. 
 
Het Heilig Doopsel ontving 
Finn Hensgens, zoon van de ouders Hensgens-Hoen, Maaslandstraat 
13, Limbricht 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten. 
 
In de Heer overleden is: 
Rob Alberts, Brandstraat 20, Einighausen,  64 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
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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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Bridgecursus voor beginners 
Heeft U altijd al willen bridgen, maar is het er nog niet van 
gekomen?

U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning 
onder de kaartspelen dit onder de knie te krijgen:
Zes	samenwerkende	bridgeclubs,	waaronder	BC	De	Molenbron,	
organiseren een bridgecursus voor beginners.
De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van 
twee en een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op 20 
september 2018 en met de tweede reeks zal begin 2019 worden 
gestart. De lessen worden gegeven in zalencentrum “De Oase”, 
Bachstraat 51 in Sittard.

De kosten bedragen €65.= per twaalf lessen, exclusief het 
lesmateriaal.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U 
terecht bij:
Loek	Curvers,	tel:	06	37454974
Betty Hellebrekers, tel: 046 4492478

Aanmelding is ook mogelijk door invulling van het 
aanmeldingsformulier, dat via het bijgaande email-adres 
opgevraagd kan worden: beginnerscursusbridge.wm@gmail.com.



S.G.L.  Bezettingsschema 29-7-2018 t/m 19-08-2018 
 

Zo  29-07-2018  . 
Ma 30-07-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di  31-07-2018 . 
Wo  1-08-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 . 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
Do  2-08-2018 . 
Vr   3-08-2018 . 
 
Ma 6-08-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di  7-08-2018 . 
 Dames Kienen  19:00             BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  8-08-2018 . 
 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 . 
Do  9-08-2018 .  
Vr   10-08-2018 . 
Za   11-08-2018 Prive. 
 . 
Ma  13-08-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
Di    14-08-2018 . 
 . 
Wo  15-08-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 . 
Do  16-08-2018 .  
Vr   17-08-2018 . 
Za  18-08-2018 . 
Zo  19-08-2018 . 
   

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