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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 26 augustus 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 15      18 augustus 2018

Contactblad



2

Activiteiten-kalender 2018
26 augustus  15.00 uur I concert Paul van Loo & Ivo Rosbeek* 
28 augustus Dagtocht KBO
2 september  14.00 – 17.00 uur I   Openstelling     
8 september  12.30 – 15.30 uur I   Openstelling Open Monumenten Dag*
9 september  11.00 – 17.00 uur I   Openstelling Open Monumenten Dag*   
16 september  15.00 uur I concert Carla Regina* 
23 september  14.00 – 17.00 uur I   Openstelling*     
30 september   15.00 uur I Vocaal Ensemble Luccicante*
7 oktober  14.00 – 17.00 uur I   Openstelling*     
7 oktober   Familiedag Buurtvereniging Zuid-West
9 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
27  oktober  20.00  uur I concert Cantori La Vera*
28  oktober  15.00  uur I concert Frank Mostert & Kirsten van Os* 
30 oktober  Breifabriek KBO
3 november   Avond van zuid-west Buurtvereniging Zuid-West
4 november  14.00 – 17.00 uur I   Openstelling*    
13 november Veiligheid in en om huis KBO
8 december   kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West 
18 november  15.00 uur I concert Musac & Haudrialeiho* 
25 november  15.00 uur I concert Vocaal Totaal*   
2 december  15.00 uur I concert Grigorii Tadtaev & Anastasia Goldberg* 

Concert i.s.m. Conservatorium Maastricht*
9 december  15.00 uur I concert Oratorium Vereniging Sittard-Geleen*
15 december  Kerstviering KBO
16 december  15.00 uur I concert La Primavera*     
21-22 december 19.30 uur I Kerstconcert Muziekver. Vriendenkring*
23 december  15.00 uur I concert I Giardini*   

*:  Salvius Kerkje
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S.G.L.  Bezettingsschema 19-8-2018 t/m 02-09-2018

Zo  19-08-2018  .
Ma 20-08-2018 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
Di  21-08-2018 KBO (gym)     11:00  GZ
   Schildersclub     19:00 Z
   Kienen (Dames)    19:30 BK          
   Fusion     20:00 KZ

Wo  22-08-2018 KBO (koersballen)    14:00 KZ
                      Muziekvereniging  (kienen)   18:00 GZ                               
.
Do  23-08-2018 Aero gym     19:30 KZ
Vr   24-08-2018 Aero gym     09:30 KZ
Za   25-08-2018 .
Zo   26-08-2018 Muziekvereniging drumband 19:30 GZ 
 .
Ma  27-08-2018 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
Di    28-08-2018 KBO (gym)     11:00  GZ
   Schildersclub     19:00 Z
   .
Wo  29-08-2018 KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)   18:00 GZ
                      .
Do  30-08-2018 Aero gym     19:30  KZ 
Vr   31-08-2018 Aero gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ
Za   01-09-2018 .
Zo   02-09-2018 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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PERSBERICHT

Orlando Festival in het Oude Salviuskerkje te Limbricht

Op zondag 12 augustus om 15.00 uur vindt er in het Oude Salviuskerkje 
weer een van de Regioconcerten van het Orlando Festival plaats. Tijdens 
dit concert hoort u een  van de jonge internationale professionele ensem-
bles uit de Orlando Masterclass in hun favoriete repertoire. De Master-
class is al 36 jaar een belangrijk element van het Orlando Festival. Talloze 
kamermuziekensembles die nu de internationale podia bespelen, hebben 
ooit deelgenomen aan de Masterclass van het Orlando Festival. 

U gaat luisteren naar het MAAS KWARTET: internationaal ensemble 
bestaande uit Kristina Rimkevičiũtè-viool, Giulia Sardi-viool, Maria Galki-
na-altviool en Alexander  Avramchik- violoncello. Op hun programma 
staan twee bijzondere strijkkwartetten:
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) Strijkkwartet nr.3, op.73 (1946) en 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Strijkkwartet nr.8, op.59 nr.2 (1806).

Het Maas Kwartet werd in 2017 opgericht aan het Conservatorium Maas-
tricht door vier gepassioneerde studenten die samen muziek maken als 
gemeenschappelijk doel hebben. 

De leden van Maas Kwartet  hebben verschillende culturele achter-
gronden (Wit-Rusland, Lithuania, Italië) en de combinatie van hun technis-
che en expressieve vaardigheden, die voortvloeien uit hun rijke persoon-
lijke muzikale ervaringen, maakt hen tot een eclectisch ensemble, dat in 
staat is om originele interpretaties en een veelzijdig geluid te leveren. 

Onder begeleiding van Henk Guittart treedt het kwartet veelvuldig op en 
nam het deel aan diverse kamermuziekfestivals en masterclasses in Ned-
erland en Europa.

In het middeleeuwse Salviuskerkje met zijn fraaie akoestiek zal dit concert 
van het Maas Kwartet zeer goed tot zijn recht komen. 

Entree: vrije gave
Lokatie: Oude Salviuskerkje, Platz 2 6141 AT Limbricht
Info: www.salviuskerkje.nl 



7

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

18 augustus t/m 2 september 2018

“Zie daar je Moeder!”
Als kinderen bang zijn of verdrietig, of ook gewoon iets bijzonders te 
vertellen hebben, dan gaan ze vaak naar hun moeder. Begrijpelijk! In 
het geloof is het ook zo. Hoe veel mensen gaan niet een kerk binnen en 
steken even een kaasje aan bij een beeld van Maria en gaan daar even 
bidden, zeker als je in nood bent. Het gebed bij Jezus in het tabernakel 
komt dan wellicht wat later. Maria is onze hemelse Moeder, de moeder 
van Christus, die ook onze moeder is. Als kinderen van God behoren wij 
ook bij haar. 
Plaatsen waar Maria bijzonder vereerd wordt hebben dan ook hun eigen 
aantrekkingskracht en vaak ook hun eigen geschiedenis. Soms is Maria 
er verschenen, maar lang niet altijd. Veel vaker gaat de verering terug op 
bijzondere gebedsverhoringen die daar hebben plaats gevonden.
Jaarlijks gaan uit onze streken grote bedevaarten naar Kevelaer. Vroeger 
behoorde deze plaats immers bij het bisdom Roermond. De gang naar 
Kevelaer is dan ook heel oud. Vanuit Sittard trekt men al van 1669 naar 
Kevelaer.
“Bouw mij op deze plaats een kapelletje”
Drie keer, op verschillende dagen, hoorde de marskramer Hendrik 
Busman rond 1641 deze opdracht, toen hij langs een wegkruis in 
Kevelaer aan het bidden was. Hij aarzelde wat want zijn financiële 
middelen waren niet al te groot om eventjes een kapel te bouwen. De 
toenmalige pastoor van Kevelaer hielp hem en spoedig werd met de bouw 
van een kapel begonnen. Ook de vrouw van Hendrik Busman ontving een 
bijzondere opdracht. Rond Pinksteren van het jaar 1642 zag zij in een 
nachtelijk verschijning het kapelletje, dat men aan het bouwen was en 
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daarin een prentje van O.L.Vrouw van Luxemburg, dat haar enkele dagen 
eerder een rondtrekkende soldaat te koop had aangeboden. Zij vond het 
toen nogal wat duur, maar liet nu naar deze soldaat en het prentje zoeken. 
Het werd gevonden en uiteindelijk op 1 juni 1642 in de kapel geplaatst. 
“Reeds op de eerste dag kwam een grote mensenmenigte uit Geldern en 
andere omliggende plaatsen naar het kapelletje. Er gebeurden vele 
wonderen, die nauwkeurig opgeschreven werden.” (Verklaring op de syn-
ode van Venlo) 

Op dit prentje wordt Maria vereerd onder de titel “Troosteres der bedroef-
den”. Maria stond onder het kruis van Jezus en is bekend met het lijden. 
Zij heeft haar Zoon zien sterven en dat sneed door haar hart, ook al wist 
zij dat Hij zijn leven gaf ter verlossing van ons mensen. Aan deze ‘Moeder 
van Smarten’ kunnen ook wij ons met onze zorgen en noden toevertrou-
wen. En wie heeft nou geen moeilijkheden te dragen? Kom dus mee op 
bedevaart naar Kevelaer!
Vanuit ons cluster gaan er twee bedevaarten naar Kevelaer:

• Maandag 10 september, samen met het dekenaat Sittard. Op-
gave vóór 26 augustus bij pastoor Otto (tel. 451 55 95) of mw. Strik-
ers-Broekhoven (tel. 451 75 85)

• Dinsdag 25 september, samen met het dekenaat Susteren-Echt. 
Opgave vóór 5 september bij Mariet Knops, Past. van Kanstr. 12  in 
Guttecoven (tel. 485 10 10)
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Kerkdiensten
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 paro-

chie; voor Joep Evers.
Zondag 19 augustus: Twintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de pa-

rochie; voor Clara Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de over-
ledenen 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.
Maandag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: om priesterroepingen
Dinsdag 21 augustus: H. Pius X, Paus
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. 

Antonius.
Woensdag 22 augustus: H. Maagd Maria, Koningin.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen.
Donderdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken
Vrijdag 24 augustus: H. Bartolomeus, apostel, feest   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans en 

overleden familieleden.
Zaterdag 25 augustus: Vooravond van de 21ste zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de pa-

rochie; voor Wil Kusters; als jaardienst voor de ouders Kus-
ters-Salden en ouders Nohlmans-Schrijen; en als jaardienst 
voor de ouders Harrie Fuchs en Corrie Fuchs-Janssen en 
dochter Ria. 

Zondag 26 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar.
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de paro-

chie; zeswekendienst voor Rob Alberts; voor Sjaak Hilkens (jrd. 
en verj.);   Kerkdeurcollecte voor de MIVA

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie.
Maandag 27 augustus: H. Monica.
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor Sr. Monika Otto
Dinsdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars in de 

Veldkapel. 
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Woensdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur
Donderdag 30 augustus:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters
Vrijdag, 31 augustus:   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: H. Mis valt uit 
Zaterdag 1 september: Vooravond 22ste zondag door het jaar.
16.00 tot 17.00 uur Limbricht: biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de paro-

chie; als jaardienst voor de echtelieden Wil Coenen en Cornelia 
Cloots (st.).

Zondag 2 september: Tweeëntwintigste  Zondag door het jaar.
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de paro-

chie; voor overleden ouders Tholen-Metsemakers en zoon Piet 
(st); voor Pierre Schlössels, Nicolaas Schlössels en Christina 
Paulis, alsmede voor Peter Jozef Schlössels (st); voor Zef 
Dohmen en Truke Soons (st); voor Martinus Heutmekers en 
Anna Heijlighen (st); voor  Nieke Martens-Vleugels en Jean 
Martens (st); voor Mia Mostert-Broekhoven (jrd.);

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Jeanne Camps van den Bergh en voor Leo 
Camps; gest. jaardienst voor Willem Kleintjens en Sibilla Stof-
fels en dochter Elisabeth; voor ovl ouders Schmeitz-Crijns en 
voor overleden familieleden Schmeitz-Crijns; voor Christine 
Salden-Schmeitz (v.w. verjaardag)

Om te noteren:
Maandag 20-8 en 3-9, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie
Vrijdag 7 september, 09.30 -10.30 uur: H. Communie aan zieken en 
thuiszittenden.

Zondag 9-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie.

Vele helpers hebben ook dit jaar weer voor het samenstellen van de 
“Kroetwusch”  gezorgd. Door de grote droogte was het extra moeilijk om 
de passende bloemen en kruiden te vinden. Daarom extra dank!

Mogen wij ook in 2018 op uw kerkbijdrage rekenen?
Bij voorbaat dank!
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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


