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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 09 september 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 16      01 september 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

2 september  14.00 – 17.00 uur I Openstelling
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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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

Sinterklaas intocht

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het Sinterklaas comité 
willen versterken.

Op	zaterdag	17	november	 is	de	 landelijke	 intocht,	het	 zou	fijn	zijn	
als de intocht van de Sint in Limbricht op zondag 18 november kan 
worden geregeld.

Het	GBL,	Gemeenschaps	Belangen	Limbricht,	beheert	de	financiën	
van het Sinterklaas comité, er is een bepaald budget voorhanden, 
ook een draaiboek is aanwezig.

Voor meer info Lilian Hoedemakers 06-25558340 of 
lilianhoedemakers@hotmail.com.
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Eerst dag Avondvierdaagse Sittard door Limbricht

Van 11 tot en met 14 september vindt de achtst editie van de 
Avondvierdaagse Sittard plaats. Iedere dag kunnen de wandelaars 
kiezen uit een route van 6 of 10 km. Dit jaar komt de Avondvierdaagse 
op de eerste dag, dinsdag 11 september door Limbricht. Langs het 
spoor lopen de wandelaars vanuit Sittard naar het kasteel. De 10 km-
wandelaars lopen dan via het Limbrichterbos naar Guttecoven; de 6 
km-wandelaars lopen een rondje rond het kasteel en gaan dan over 
de Michiels van Kessenichstraat, de Beekstraat, de Raadhuisstraat 
en het Burgemeester Coonenplein naar de Pastoor Janssenstraat. 
Via de Bovenstraat gaat het dan verder naar de Veeweg en de 
Hinschenveld, om via de Ringweg, de Lömmerink en de Leeuwerik 
terug te lopen naar Sittard.

De Avondvierdaagse start iedere avond tussen 18:00 en 18:30 uur op 
het terrein van VVS aan de Bradleystraat 21. Tijdens de andere avonden 
gaan de wandelaars naar het centrum van Sittard en de Kolleberg, naar de 
Schwienswei en Nieuwstadt en naar de sportzone en de Hof van Limburg. 
Daarbij komen de 10 km routes langs de mooiste plekjes en is de 6 km 
route geschikt voor kinderwagens. Deelnemers mogen ieder dag beslissen 
welke afstand ze die dag gaan wandelen.
Als vier dagen niet in te plannen is, of als mensen niet weten of ze het 
aan kunnen vier dagen achter elkaar te wandelen, kunnen ze ook één dag 
komen. Dagkaarten kunnen bij de start worden gekocht.
De Avondvierdaagse Sittard wordt mede georganiseerd door Scouting 
St. Salvius en de Parkschool. Deze twee Limbrichtse organisaties doen 
dat samen met basisschool Loedoes, MIK Kinderopvang, VVS en 
Buurtvereniging Hoogveld. Kinderen van de Parkschool en leden van de 
scouting krijgen korting op de normale deelnameprijs van €5,- per persoon.

Wil je zelf ook meedoen? Dat kan! Ga naar www.avondvierdaagse-
sittard.nl voor meer informatie en inschrijfformulieren. Je kunt ook 
bellen: 06-42455705.



     

.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 

1 t/m 16 september 2018 
 

“Paus Franciscus bezoekt ‘heilige drinker’ ” 
Dit stond onlangs in de krant te lezen. Bij zijn bezoek aan Ierland heeft 
paus Franciscus in Dublin het graf van de eerbiedwaardige Matt Talbot 
bezocht. Tijdens zijn leven was hij inderdaad aan drank verslaafd, maar 
vooral was hij een ‘heilige boeteling’.   
Op school bracht Matt Talbot het niet ver en hij ging als 12 jarige in een 
brouwerij werken. Geen wonder dat hij meer van het gerstenat kon 
proeven dan voor hem goed was. Zijn vader wilde meer toezicht op hem 
houden en gaf hem werk als dokwerker in de haven. Van bier werd het 
daar whisky. Al het geld ging er aan op en hij 
ging voor zijn verslaving ook nog stelen. Op 
een dag had hij totaal niets meer en ging op de 
hoek van de straat aan zijn ‘vrienden’ vragen 
om drank. Die zagen hem niet eens staan. 
Teleurgesteld ging hij naar huis. Zijn moeder 
vroeg hem verbaasd: “Zo, ben je daar nu al? 
En niet dronken?” Die woorden deden hem 
schrikken en hij  besefte hoeveel verdriet hij 
zijn moeder had aangedaan. 
Hij belooft haar te zullen stoppen, gaat biechten en legt met de priester 
schriftelijk zijn belofte vast om niet meer te gaan drinken. De verleiding 
is groot, maar hij blijft sterk. Hij bidt veel en is ook elke dag meerdere 
uren in de kerk. Uiteindelijk overwint hij zijn verslaving. Als heilige 
boeteling sterft hij op weg naar de kerk op 67 jarige leeftijd. 
Elke vorm van verslaving is een verschrikking: het is aanslag op de 
persoon zelf en zijn omgeving. Het sluit de mens op in zijn eigen ‘ik’. 
Naast drank, drugs en pornografie kent onze tijd ook de digitale 
verslavingen: uren bezig zijn met computerspelletjes of het volgen van 
alle media. Hoe kom je er van af? Vaak is professionele hulp nodig. Maar 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_m9fl-YjdAhWDb1AKHfJdAXUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/dhwnijkerk&psig=AOvVaw05mBO9jZr1XEQ8JerjJBIf&ust=1535312113885999


veel ligt ook aan je zelf. De ik-gerichtheid, die een kenmerk is van een 
verslaving, kun je doorbreken door je te richten op de ander: je taak in 
het gezin, de aandacht voor mensen in je omgeving en het goed 
vervullen van je werk. Het gaat vooral om het sterker maken van de 
eigen wil. Als je telkens weer aan elke verleiding toegeeft, hoe klein en 
onschuldig die ook lijkt, dan komt het van kwaad tot erger. Je moet leren 
‘nee’ te zeggen, maar vooral moet je je kracht bij God zoeken. Door het 
gebed word je innerlijk sterk en wordt God de kracht in je leven. Gods 
geboden zijn  daarbij een echte houvast. De Kerk wil ons ook telkens 
weer oprichten door Gods vergeving te schenken en ons te bekeren in 
een houding van oprecht berouw.  
Matt Talbot schreef eens: “De vrijheid van geest verwerft men door zich 
van de eigenliefde te bevrijden;  zo wordt de ziel bereid om Gods wil in 
alles te volbrengen. Je wil gebruiken bestaat er in om het goede te doen, 
je wil misbruiken is het kwade doen.” 
 
Start Kinderclubje 
Voor kinderen van de groepen 5 t/m 7 is er 
een speciaal kinderclubje op 
dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur in 
de pastorie. Wij gaan samen knutselen, 
zingen, naar een Bijbelverhaal luisteren en 
even bidden in de kerk. De eerste 
clubmiddag is op dinsdag 4 september. 
Kom ook naar de Cat-Kids! Bel of mail even 
naar de pastoor: m.a.j.otto@hetnet.nl.  
 

Om te noteren: 
Maandag  3-9,  en 24-9,   20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
Vrijdag 7 september, 09.30 -10.30 uur: Ziekencommunie 
Zondag 9-9, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht. 

Zondag 9-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
Het Heilig Doopsel ontving 
Jiske, dochter van de ouders van Geenen-Jansen, Heistraat 20. 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten. 
 
In de Heer overleden is: 
Lieske Vleugels-Delil, Ringweg 14, Limbricht, 94 jaar 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 

mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl


Kerkdiensten 
Zaterdag 1 september: Vooravond 22ste zondag door het jaar. 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): om Gods zegen 

over de parochie; 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 

parochie; 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); voor Lieske Vleugels-Delil 
(wd); 

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 Stoffels en 
dochter Elisabeth; voor ovl ouders Schmeitz-Crijns en voor 
overleden familieleden Schmeitz-Crijns; voor Christine Salden-
Schmeitz (v.w. verjaardag) 

Maandag 3 september: Wijding van de kathedraal te Roermond       
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 4 september: H. Gregorius de Grote, Paus en kerkleraar 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: als jaardienst voor het echtpaar van 

Deurssen-Kusters en zoon Wim. 
Woensdag 5 september:     
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
19.45 - 20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 6 september:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken van de parochie. 
Vrijdag 7 september:     
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieke 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 8 september: Feest van Maria Geboorte  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; voor Maria Antoinetta Douven (offergang); en voor Wil 
Kusters (offergang). 

Zondag 9 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar. 



09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; voor de Zonnebloem Afdeling Limbricht, Einighausen en 
Guttecoven b.g.v. 50 jarig jubileum; voor Frits Notermans (st); voor 
Lieske Vleugels-Delil (wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie; gest. jaardienst 
voor ovl ouders Jan en Fien Vleeshouwers-de Renet; gest. 
jaardienst voor ovl ouders Sjeng en Anna van Cleef-Ehlen en zoon 
Chrit; jaardienst voor Wil Keulen; 

Maandag 10 september:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (PH) 
Dinsdag 11 september:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor: de overleden ouders Knoors-

Bogie; en voor Jan Leo Joosten (offergang).  
Woensdag 12 september: H. Naam van Maria.   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overled. van fam. Otto-Causin 
Donderdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus,    
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overled. parochiepriesters. 
Vrijdag, 14 september: Feest van de Kruisverheffing    
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 15 september: O.L.Vrouw van Smarten. 
16.00 tot 17.00 uur Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Piet Sons. 
Zondag 16 september: Vierentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Giel v.d. Bongard (st); voor Maria Josephina 
Custers en Maria Ida Custers, alsmede voor de familie Custers-
Dohmen (st); voor Bertha Wagemans-Maas (st); voor Rob Alberts 
(OAE); voor Willem Gerard Wagemans (verj.); voor Lieske 
Vleugels-Delil (wd); 

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

 
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. 
 

Mogen wij ook in 2018 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 
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Kom erbij! 
Van 24 september t/m 5 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Hof van Eynatten doet ook weer mee. Kijk, kies en kom erbij! 
 

Programma  
Ma 24-09 13.00-17.00u Culinaire Wandeltocht / Rollatortocht 

1) Stevige  wandeltocht met meerdere culinaire tussenstops. 
2) Rollatortocht met  culinaire verrassing bij terugkomst. 

   Eigen bijdrage: € 5,00 
   Verzamelen bij Hof van Eynatten rond 13.00u, vertrek 13.30u.    
Wo 26-09 13.00-17.00u Culinaire Fietstocht  
   Een  stevige tocht met meerdere culinaire tussenstops. 

Vertrekpunt: wijksteunpunt Bicht, Burg. Venckenstaat Obbicht 
Eigen bijdrage: € 7,50  
Verzamelen 13.00 uur, vertrek 13.30 uur, fiets en watertand met ons mee. 

Do 27-09 10.00-12.00u Verkeersles  i.s.m. de Politie    
   Hoe beweeg je jezelf veilig door het steeds drukker wordende verkeer?  
   Zijn er nog nieuwe regels bijgekomen? Kom erbij en fris je kennis op. 
Do 27-09 19.00-22.30u Ladiesnight: “Pretty - Popcorn - Prosecco – Pizza - Party” 
    Entree € 5,-  de plaatsen zijn beperkt dus meld je snel aan. 
   De grappigste film van het jaar, die toch een boodschap wil uitdragen. 
Vr 28-09  13.30-16.00u Dansen bij dansschool Clara Lamar in Sittard 
   Locatie: Rijksweg zuid  103 Sittard 
   Entree: € 2,50  
Di  02-10  10.00-12.00u Dialoog “Erbij horen”  
   Een goed gesprek, waarin echt naar elkaar wordt geluisterd? 
   Ervaar het zelf aan onze dialoogtafel. 
Vr 05-10 19.00-22.00u Wijnproeverij  
   Oostenrijkse wijnen proeven (met lekkere hapjes) 
   Eigen bijdrage: € 7,50 alles inclusief. 
 
 
 
 

Wil je deelnemen aan een of meerdere activiteiten?  Meld je dan snel aan, vol is vol! 
Voor aanmelden en/of meer informatie bellen met  Gertie de Klein op T. 06 133 70 258 
Of stuur een mailtje naar gdklein@piw.nl of loop even binnen bij het wijksteunpunt. 

 

Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1, Limbricht. 
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Taal  
(is zeg maar echt mijn ding) 

Komische speelfilm op: 
Woensdag 5 september 

Van 10.00- 12.00 uur 
 

In de week van de alfabetisering kijken 
we naar een leuke film. 

In deze film wordt ons taalgebruik  
op bijzonder komische wijze 

onder de loep genomen… 
                                                       

 

Info/opgeven: T. 046-4527272 of 
Gertie de Klein: T. 06-133 70 258 
Hof van Eynatten 1 te Limbricht 

 



S.G.L.  Bezettingsschema 2-09-2018 t/m 16-09- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

Zo  2-09-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 3-09-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 . 
Di  4-09-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 5-09-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga  18:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 . 
Do  6-09-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   7-09-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ  .
  . 
Za  8-09-2018 . 
Zo  9-09-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
   
Ma 10-09-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 . 
Di  11-09-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Jan van Gugten.  08:00 KZ 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 12-09-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  13-09-2018 Aero gym  19:30  KZ  
 GBL  20:00 B 
Vr   14-09-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za  15-09-2018 Sjroopbuurt. . 
Zo  16-09-2018 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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KERMIS  

Limbricht 
 

23 September 

 Live Muziek 

 Diverse kinderattracties (met leuke prijzen) 

 13:30 – 18:00 

     Locatie: Platz (Café Salden) 
Organisatie Kermis Limbricht 


