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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 7 oktober 18.00 uur. 
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Activiteiten-kalender 2018 
 

 
 

30 september                  Vocaal Ensemble Luccicante in het Salviuskerkje 

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 

16 december Kerstviering KBO 

21-22 december Kerstconcert Muziekvereniging Vriendenkring 

Limbricht in Salviuskerkje 
 
 

Collecte KWF Kankerbestrijding 

Ook dit jaar hebben de collectanten van Einighausen, Guttecoven en 
Limbricht weer hun uiterste best gedaan en het mooie bedrag van in totaal  

€ 1802,21   opgehaald. 

De gevers en collectanten, hartelijke dank. 

Namens het KWF, Theo Gelissen. 

 

Familiedag Buurtvereniging Zuid-West 

Dit jaar houden we voor het eerst een Familiedag, en wel op zondag 7 
oktober. U kunt terecht op het stukje Vredeslaan vanaf de Bovenstraat 
tot aan de Kennedylaan. Om 13.00 uur starten we met de fietstocht van 
ongeveer 40 km, en vanaf 15.00 uur is iedereen welkom voor een drankje 
en hapje. Er is gezorgd voor een heuse “Friete-wagen”.  

Voor de kinderen is er een springkussen, speurtocht en stoepkrijtwedstrijd. 
Muziek en voldoende zitgelegenheden om lekker te kletsen. Gratis 
toegankelijk voor alle (buurt)bewoners van Limbricht. 

 
 

 



 

     
.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 

29 september t/m 14 oktober 2018 

 
Groot geworden door klein te durven 
zijn 
Hoe kun je als gewoon mens, levend in een 
gewoon huis, omringd door gewone mensen, 
met je gewone goede en slechte 
eigenschappen, met de gewone middelen van 
de Kerk, toch die edelmoedige liefde en 
heiligheid beleven, waartoe het evangelie ons 
uitnodigt? Moet je bij voorbaat zeggen, dat 
heiligheid alleen iets is voor buitengewone 
mensen, over wie je in een levensverhaal 
buitengewone dingen leest? Of is er ook een 
‘gewone’ weg naar de hemel, naar echte 
heiligheid? 
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het leven van de heilige 
(kleine) Theresia van Lisieux. Zij heeft in haar leven deze kleine, gewone 
weg naar de hemel ontdekt en in haar geschriften aan anderen 
doorgegeven. Niet een weg van gemakzucht, maar wel een weg van 
echte, oprechte liefde tot God en je naasten. Een liefde echter in de 
kleine, gewone dingen. Een weg, die voor iedereen begaanbaar is. Het 
komt er op neer om de gewone dingen van het leven van elke dag te 
doen vanuit een grote liefde tot God. Dit zijn de taken en bezigheden, die 
wij moeten doen; maar ook de omgang met anderen en het accepteren 
van hun karakter en gebreken. Dit is ook het aanvaarden van de 
beperktheden in ons eigen leven.  
De ‘sleutel’ om deze weg te kunnen bewandelen bestaat er in, om zich 
klein als een kind geborgen te weten in de liefde van de hemelse Vader – 
en vanuit deze kleinheid, liefde en geborgenheid te leven en alles te 
verdragen. 



Voor Theresia zelf was het nogal een hele weg om tot deze leefhouding 
te komen. Als jongste van vijf kinderen was zij wat verwend. Afgewezen 
worden en niet meteen haar zin krijgen kon ze maar moeilijk aanvaarden. 
Toch leerde zij het door Gods genade en haar eigen sterke wil om zich 
los te maken van haar kinderlijk ‘ik’ en boven haar gevoelens te staan en 
bewust ook een offer te aanvaarden. Dit volbrengen van de kleine, 
gewone offers van het leven van elke dag werd de weg tot ware 
grootheid. Ze zei: “Bedenk: Reeds een speld, die je uit liefde opraapt, kun 
je als offer aan God aanbieden.” 
Zo gaat zij in alles haar weg van overgave aan God. Al vroeg komt zij tot 
een grote rijpheid in haar leven. Als ze 15 jaar is, treedt zij in bij de 
zusters karmelietessen in Lisieux, negen jaar later zal zij daar aan 
tuberculose overlijden. Een kort leven, maar trouw geleefd in een oprecht 
streven naar liefde tot God in alles. 
Enkele van haar uitspraken: 

❖ Ik ken maar één middel om tot de volmaaktheid te komen en dat is de 
liefde. 

❖ De grootste overwinning is de overwinning op zichzelf. 
❖ Meer dan ooit begrijp ik dat de kleinste voorvallen in ons leven door God 

geleid worden. 

 
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. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 29 september: Vooravond v.d. 26ste zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl.H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor de 

ouders René Wetzels-Tonny Horssels (st.); jaardienst voor de 
ouders Carel Goltstein en Mia Goltstein-Verheyen (st.). 

Zondag 30 september: Zesentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Wil Funke (jrd); voor Annelies Leinders-Kusters (jrd), 
alsmede voor de overledenen van de familie Kusters; voor Lieske 
Vleugels-Delil (wd); voor Sjra Wagemans (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 1e 
jaardienst voor Mia van Noothoorn-Kleintjens; 

Maandag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux, maagd en kerklerares.   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor priesterroepingen en om heilige 

priesters (ZO) 
Dinsdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders. 



14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de overleden ouders Knoors-Bogie; 

voor Jan Leo Joosten (offergang); voor de ouders van Deurssen-
Schrijen en kinderen; voor Maria Antonetta Douven. 

Woensdag 3 oktober:  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Donderdag 4 oktober; H. Franciscus van Assisi.    
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 5 oktober:   
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden 
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans en 

overl. familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en familie. 
Zaterdag 6 oktober: Vooravond v.d.  27ste zondag door het jaar:   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis (Gregoriaans) voor de parochie; als 

jaardienst voor Theo Verstegen (st.); voor de fam. Linssen en de 
fam. Verstegen; als jaardienst voor de ouders Tummers-Geurts 
(st.); als jaardienst voor Joep Coenen en Bertha Coenen-van 
Deurssen en Petra, George (Sjors) en Peter (st.); als jaardienst 
voor Zef Zinken (st.); voor Maria Antoinetta Douven (offergang); 
voor Wil Kusters; als jaardienst voor de fam. Alberti-Voncken (st.); 
jaardienst voor Jo Kelleners.  

Kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze begraafplaats. 
Zondag 7 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Lieske Vleugels-Delil (zeswekendienst); voor José 
Hornesch-Perebooms; voor Sjra Wagemans (wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 
voor René Lemans (vanwege verjaardag) 

Maandag 8 oktober:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle zieken (ZO) 
Dinsdag 9 oktober: H. Dionysius, Bisschop en gezellen, martelaren.  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.  
Woensdag 10 oktober: H. Maria , Sterre der Zee.    



18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor ons bisdom. 
19.45-20.45 uur, Limbricht: Aanbiddngsuur 
Donderdag 11 oktober: H. Johannes XXIII, Paus.      
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Vrijdag, 12 oktober:      
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans en 

overleden familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en familie. 
Zaterdag 13 oktober: Vooravond v.d. 28ste zondag door het jaar. 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
Zondag 14 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Thei van de Berg en Mayke van de Berg-Stevens 
(jrd); voor Nico Cosemans (jrd); voor Lena Keulers-Heffels, 
alsmede voor Hein, Pierre en Peter Jozef Keulers (jrd); voor Sjra 
Wagemans (wd); voor Mia Heijlighen-Steenstraten en Anny 
Philippen-Paes ( St. OAE); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
 
In de Heer overleden is: 
Sjra Wagemans, Everstraat 59, 95 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 

Om te noteren: 

Zaterdag/Zondag 29/30-9: Bezoek Missiezusters Maastricht 
Vrijdag 5-10, 09.30 uur: Ziekencommunie 
Zondag 7-10, 11.00 uur: Gezinsmis 

Maandag  8-10,   20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 

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



 

Vocaal Ensemble Luccicante met muzikale gasten in het Salviuskerkje 

Op zondag 30 september om 15.00 uur concerteert Vocaal Ensemble Luccicante 

in het Salviuskerkje te Limbricht. Als muzikale gast heeft Luccicante het Kamerorkest 

van Das Neue Orchester Aachen (NOA) uitgenodigd. Het geheel staat onder leiding 

van Ankie Janssen-Hanique. 

Het concertprogramma getiteld JESU MEINE FREUDE ziet er als volgt uit: J.S.Bach 

- Jesu Meine Freude ( delen uit het Motet BWV 227); E. Elgar - Ave Maria;  

F.Mendelssohn - Verleih uns Frieden; J.Rutter - Look at the World; J.Rheinberger – 

Abendlied; J.S.Bach - Aria ( uit: Orkestsuite no3 in D groot, BWV 1068); W.A.Mozart 

- Divertimento in D. 

Vocaal Ensemble Luccicante is in 2003 opgericht door Ankie Janssen-Hanique en 

staat sindsdien onder haar leiding. Zij is tevens een van de sopranen. Het Ensemble 

heeft een vaste bezetting van 13 zangers. Incidenteel worden voor projecten 

gastzangers uitgenodigd zoals Yolande Eymael-sopraan, Anja Bladt-alt/mezzo, 

Nicolle Offermans-alt en Frans Bindels-bas. Het repertoire van Luccicante bestaat uit 

koormuziek uit verschillende periodes en stijlen: van werken uit de renaissance tot 

hedendaagse muziek; bewerkingen van pop- en filmmuziek en een zeer uitgebreid 

advents- en kerstrepertoire. Luccicante treedt op tijdens huisconcerten, bij vieringen 

in kerken, in advents- en kersttijd. De zangers volgden masterclasses bij King's 

Singers Philip Lawson en Paul Phoenix, tevens workshops bij John Bröcheler. In 

2007 werd een CD-opname gemaakt. 

Het Kamerorkest van het NOA wordt gevormd door ca 10 gevorderde spelers uit 

Das Neue Orchester Aachen. Dit symfonieorkest met musici uit o.a. Universiteit Aken 

Klinikum en de Volkshochschule geeft talrijke concerten in en rondom Aken met 

repertoire van ˋBarok tot Modern‘.   

Ankie Janssen-Hanique behaalde aan het Conservatorium Maastricht haar 
eerstegraads diploma Schoolmuziek en studeerde daarna solozang bij o.a. Frans 
Kokkelmans. Zij was een van de vaste sopranen van het Limburgs Vocaal Ensemble 
van Peter Kokkelmans en het ensemble van Vic Nees  
in Eupen. Ankie is werkzaam als solo- en ensemblezanger, tevens als vocal coach. 
Tot aan haar recente pensionering was zij verbonden als muziekconsulent aan de 
Stichting Muziekschool Kerkrade en begeleidde zij op verschillende basisscholen en 
scholen voor speciaal basisonderwijs teams in het doceren van het vak muziek.  

Entree: € 12,50 aan de dagkassa, en  € 10,00bij reserveren.



 

 

     S.G.L.  Bezettingsschema 30-09-2018 t/m 14-10- 2018 
     --------------------------------------------------------------------------- 
Zo  30-09-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 01-10-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 . 
Di  02-10-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Kienen dames  BK 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 EHBO (hoekje)   19:30 OR 
Wo 03-10-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga  18:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 . 
Do  04-10-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr   05-10-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ  .. 
Za  06-10-2018 . 
Zo  07-10-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
Ma 08-10-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Fotoclub  19:30. BK 
Di  09-10-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 KBO  lezing.  14:00 GZ 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 10-10-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  11-10-2018 Aero gym  19:30  KZ  
 Jean van Gugten  08:00 KZ. 
Vr   12-10-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za  13-10-2018 Jean van Gugten  08:00 KZ 
Zo  14-10-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
Wilt u een ruimte reserveren voor een activiteit dan gaarne via  
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797. 

 

 
 


