
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 23 september 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 17      09 september 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

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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Collecte Nierstichting
Van 16 tot en met 22 september komen de vrijwilligers weer langs om 
te collecteren voor de Nierstichting.
Geef aan de collectant of doneer direct via www.nierstichting.nl 

Hartelijk dank, Paul Budé, Collectecoördinator van de Nierstichting.

Zonnebloemnieuws
Op zaterdag 8 september heeft de Zonnebloem Limbricht Einighausen 
Guttecoven haar 50 jarig jubileum gevierd in het Tuurhoes in 
Guttecoven.
Het was een supergezellige feestmiddag , met een fantastisch 
optreden van Thei en Marij.
Graag willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar medewerking aan 
dit geslaagde feest.

APPELACTIE schutterij Sint Salvius!
Woensdag 26 september 
houden wij weer onze jaarlijkse 
appelactie. 

Vanaf 17.30 uur komen wij bij 
u langs in Limbricht en kunt u 
2,5 kilo verse Limburgse Elstar 
appels kopen voor € 4,00.
Steun onze vereniging op een 
gezonde manier!



     

.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 

15 t/m 30 september 2018 
 
Limbricht kent een niet alledaagse traditie: de doodstrijdkermis op de 4e 
zondag van september. Nu is het in het Limburgse niet vreemd om aan 
verschillende feesten en gedenkdagen een kermis (aan) te verbinden, 
een viering rondom de doodstrijd blijft dan tóch wel iets bijzonders. Dood 
gaan doet immers niemand graag. Wij schuiven de gedachte daaraan 
liefst ver van ons af en 
zeker al het moeilijke, dat 
de naderende dood met 
zich mee brengt. Het liefst 
wil men het doodgaan 
volledig in eigen hand 
houden, zo zeer zelfs dat 
men zelf het einde wil 
bepalen. 
Sterven is, zeker voor ons 
christenen, een bijzonder, 
ja heilig moment. Dan komt 
een mens voor God te 
staan, die over ons leven 
zal oordelen. Geen mens 
kan zich hieraan trouwens 
onttrekken. Zolang als wij 
nog leven kunnen wij ons nog bekeren en zo nodig God om vergeving 
vragen; daarna niet meer. Het kan ook echt een hele innerlijke strijd zijn 
om zich wél of niet aan God over te geven en om Zijn vergeving te 
vragen. In het moment van deze, over alles beslissende strijd van ons 
leven, wil de Kerk ons met haar gebed helpen en door de sacramenten 
steunen. Het is fijn als er door familieleden voor een stervende de 
priester geroepen wordt  voor de (Biecht en de) Ziekenzalving. In deze 
sacramenten wil Christus ons zijn barmhartigheid geven, ons vergeven 



en Zijn hand reiken om ons mee te voeren naar het leven in de hemel. 
Mooi toch! 
Om zich aan te sluiten bij het gebed van de Kerk voor de stervenden 
werd in 1693 door pastoor Damen van Limbricht de “Broederschap van 
de Zalige Doodstrijd” opgericht. Onder meer werd op de 4e zondag van 
september in de preek bijzonder aandacht besteed aan ons sterven in 
overgave aan God. Het lidmaatschap van deze broederschap leeft nu 
wat minder. Onze zorg voor de stervenden zou echter wel mogen 
blijven. Meer dan we zelf denken ontvangt een stervende kracht door 
het gebed, de Ziekencommunie en de Ziekenzalving. Je ziet vaak hoe 
een stervende daardoor heel rustig wordt. Met Christus kunnen sterven 
is echt een zegen. Wij bidden dan ook niet voor niets in elk “Wees 
gegroet”: … bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Bid u mee? 
  
Een fijne kermiszondag toegewenst! Pastoor M. Otto 
 

Om te noteren: 
Maandag  24-9,   20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
Dinsdag 25-9; Bedevaart vanuit Guttecoven naar Kevelaer 
 

Allerzielenlof met zegening van de graven op het kerkhof:  

 Zondag 28-10, 15.00 uur in Limbricht 

 Zondag 4-11, 15.00 uur in Einighausen 

 Zondag 4-11, 15.00 uur in Guttecoven. 
 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende de tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:   € 12,50   
 zaterdags/ zondags:  € 27,50 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Bij voorbaat dank. 
 
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 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.); en voor Lieske 
Vleugels-Delil (wd); 

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

Maandag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overleden priester (PH) 
Dinsdag 18 september:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: als jaardienst voor Frans Deriks en als 

intentie voor Tonny van Deurssen. 
Woensdag 19 september:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (ZO) 
Donderdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon en Paulus Chong 

Hasang en gezellen, martelaren.   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 21 september: H. Matteus, apostel en evangelist, feest   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en 
familie. 

Zaterdag 22 september: Vooravond v.d.  25ste zondag door het jaar:   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Meerstemmig) om Gods 

zegen over de parochie; als jaardienst voor het echtpaar Zeelen-
Corten (st.); en als jaardienst voor de ouders Salden-Kruitz (st.). 

Zondag 23 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Leonie Storms-Penners (st); voor Jo Baltussen 
(verj); voor Harie Soons (jrd); voor Chris Broekhoven en Maria 
Theresia Fehlen (jrd), alsmede voor Pierre Habets (verj); voor 
Lieske Vleugels-Delil (wd); voor Jo Willems-Leers (verj.) 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H Mis (Zondag van de heilige Doodstrijd): om 
Gods zegen over de parochie; voor pater Ben de Vries;  



Maandag 24 september:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Dinsdag 25 september:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor: de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.  
Woensdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren.    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken 
Donderdag 27 september; H. Vincentius de Paul, priester.     
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag, 28 september: H. Wenceslaus, martelaar.     
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en 
familie. 

Zaterdag 29 september: Vooravond v.d. 26ste 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 René Wetzels-Tonny 
Horssels (st.); als jaardienst voor de fam. Alberti-Voncken (st.); en 
als jaardienst voor de ouders Carel Goltstein en Mia Goltstein-
Verheyen (st.). 

Kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze begraafplaats. 
Zondag 30 september: Zesentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Wil Funke (st); voor Lieske Vleugels-Delil (wd); 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 1e 

jaardienst voor Mia van Noothoorn-Kleintjens; 
   

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

 
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. Kom ook naar de 
Cat-Kids! Bel of mail even naar de pastoor: 
m.a.j.otto@hetnet.nl.  
 

mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl
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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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S.G.L.  Bezettingsschema 16-09-2018 t/m 30-09- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

Zo  16-09-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 17-09-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 . 
Di  18-09-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Kienen dames  BK 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 19-09-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga  18:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 . 
Do  20-09-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   21-09-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ  .
  . 
Za  22-09-2018 . 
Zo  23-09-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
   
Ma 24-09-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 . 
Di  25-09-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 .  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 26-09-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  19:00         BK 
Do  27-09-2018 Aero gym  19:30  KZ  
 . 
Vr   28-09-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za  29-09-2018 . . 
Zo  30-09-2018 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 



12

KERMIS  

Limbricht 
 

23 September 

 Live Muziek 

 Diverse kinderattracties (met leuke prijzen) 

 13:30 – 18:00 

     Locatie: Platz (Café Salden) 
Organisatie Kermis Limbricht 


