
1

 Jaargang 52         Nummer 12      06 juli 2019

Contactblad

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 14 juli 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

07 juli OLS Sevenum 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
07 juli openstelling Salviuskerkje
09 juli Spellenmiddag KBO
10 juli openstelling Salviuskerkje
15 juli concert alexei sizonov SK     
21 juli ZLF Puth 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 juli Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 

05 augustus openstelling Salviuskerkje 
05 augustus i concert ad gijzels & karen vd wal SK
11 augustus open orgeldag sol SK 
12 augustus regioconcert orlando festival  SK
17 augustus Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
18 augustus BF Geleen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus  Groot Jubileumfeest Kasteel Buurt 

01 september BF Heerlen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
02 september openstelling Salviuskerkje 
06 september Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers) KB
08 september openstelling Salviuskerkje OMD 
09 september openstelling Salviuskerkje OMD 
14 en 15 september Kampeerweekend Kids KB
21 september Burendag KB 
28 september Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius 

5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
10 oktober Uitleg apotheker KBO
26 oktober Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
29 oktober Bezoek breifabriek KBO 
2 november Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West
15 november Bowlen in Kasteel Limbricht KB
23 november Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
Va. 3 december Start inz.sactie Èngele van Zitterd-Gelaen KB
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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

Fietssleutel gevonden 
(AXA) op Allee op zondag 30 juni.
Tel. 046 - 45 112 56.
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KONINGSSCHIETEN 2019! (22 & 23 juni)
In het weekend van 22 juni stond het jaarlijkse Sacramentsweekend 
op het programma. Een lang, warm en enerverend weekend met het 
traditionele Koningsschieten als hoogtepunt. Met andere woorden: 
het gezelligste en mooiste weekend van het jaar volgens de schutters 
van Schutterij Sint Salvius! 

JONKER (EN HERTOG!)
Zaterdagmiddag werd er afgetrapt met het maken van de jaarlijkse 
verenigingsfoto met het aftredende (?) Koningspaar, Jan en Carole, 
in het stralende midden.
Vervolgens werd er koers gemaakt richting het schietterrein waar het 
Jonker-schieten direct kon beginnen. Na 84 schoten was de eerste 
beslissing van de dag gevallen: de Benjamin onder de deelnemende 
jeugdleden Youri Cremers knalde de Koningsplaat naar beneden 
en mag zich zo een jaar lang “Jonker” van Sint Salvius noemen! 
Aftredend “Jonker” Bjarne Diederen werd na 3 achtereenvolgende 
overwinningen bevorderd tot de nieuwe titel “Hertog” van Sint Salvius. 
Youri en Bjarne Gefeliciteerd!

DRUMBAND-KONING
Tegelijkertijd met het Jonker-schieten vond tevens het schieten om 
de titel “Koning van de Drumband” plaats. Na een spannende finale 
wist trompettist Erik Hermans deze titel voor de eerste keer in zijn 
schutterscarriere op te eisen en volgde hij Cyrill Lemans op. Na 162 
schoten en een deskundig jury-oordeel werd Erik deze titel terecht 
toebedeeld! Erik Proficiat!

SACRAMENTSDAG
Een dag later begon de dag alweer vroeg voor onze drumbandleden 
met de traditionele Reveille. Vervolgens werd er deelgenomen aan 
de Sacramentsprocessie, waarna er in het schutterslokaal een 
drietal jubilarissen werd gehuldigd. Erevoorzitter Jos van Cleef en 
bestuurslid Hans Selten kregen beiden het OLS-speldje in goud (40 
jaar) opgespeld, terwijl aan officier Dré Kees het speldje goud met 
kroon (liefst 50 jaar!) werd uitgereikt. Dré, Jos en Hans gefeliciteerd 
met deze prachtige mijlpaal!
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De feestvergadering werd afgesloten met een welgemeend woord 
van dank aan Jan Lebens en Carole Schrijver voor hun verdiensten 
als Koningspaar het afgelopen jaar. Jan en Carole stonden er dan 
ook ieder schuttersfeest prachtig op. Jan en Carole bedankt!

Na een korte pauze was het tijd voor het moment suprême: het 
Koningsschieten van 2019. Terwijl de temperatuur de 30 graden 
inmiddels ruim had gepasseerd liep het aantal schoten nog harder op. 
Na zo’n 700 schoten wist debutant Bart Wolters de laatste resten van 
de stang te schieten en werd hij gekroond tot “Koning 2019”! Samen 
met zijn moeder Nicole zal Bart het komende jaar het Koningspaar 
vormen en het stralende middelpunt van Sint Salvius zijn. Bart en 
Nicole, gefeliciteerd en een geweldig en onvergetelijk seizoen!

Na een gezellig Koningsmaal op Kasteel Limbricht werd er 
maandagavond nog geschoten om de “Café-Saldenbokaal”. Cyrill 
Lemans schoot uiteindelijk de plaat naar beneden en werd hiermee 
de opvolger van Davy Schrijen. Cyrill proficiat!
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Uitslagen Bondsschuttersfeest Stein (30 juni 2019)

- Slagwerk, jeugd-divisie - Roan Sleeven - 1e prijs
- Slagwerk, jeugd-divisie - Bjarne Diederen - 1e prijs
- Slagwerk, vijfde divisie - Vic Lebens - Ere prijs
- Blazers, jeugd-divisie - Sanne Cremers - Eerste prijs
- Blazers, jeugd-divisie - Marit Hermans - Ere prijs
- Blazers, vijfde divisie - Erik Hermans - Eerste prijs
- Jeugd-drumband - Eerste prijs
- Beste presentatie Klasse A - Tweede prijs
- Beste houding optocht, klasse A - Ere prijs
- Beste defilé, klasse A - Eerste prijs
- Beste commandant - Frank Lebens - Ere prijs
- Beste vaandeldrager - Roger Timmers - Eerste prijs
- Hoogste aantal punten, klasse A - Dagbeker
- Mooiste koningin - Nicole Wolters - Eerste prijs
- Mooiste bordjesdrager in uniform - Bjarne Diederen - Eerste prijs
- Mooiste bielemangroep - Ere prijs
- Mooiste marketentstergroep - Eerste prijs
- Sectie B klaroenkorpsen - Eerste prijs
- Nieuwe exercitie - Ere prijs
- Beste commandant nieuwe exercitie - Frank Lebens - Ere prijs
- A-zestal - Derde plek
- B-zestal - Derde plek

Een uitgebreid verslag en volledig overzicht van prijzen is te vinden 
op onze website www.sintsalvius.nl en onze social media kanalen.
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Vrijwilligerswerk
 

Wij zoeken Vrijwilligers
Het Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich  is dringend op 

zoek naar iemand die ons als Vrijwilliger
kan gaan uithelpen.

 
Een enthousiaste man/vrouw gezocht die het leuk vindt om 

verschillende activiteiten te doen!
 

Reageer dan op deze vacature!

Neem contact op
via

e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com

en

 Tel.046-4525473



     

.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 

6 t/m 21 juli 2019 

 
Even offline 
Het was een nare ervaring toen de pastorie afgelopen week voor enkele 
dagen offline was. Door een technisch storing deden telefoon en internet 
het niet meer. Je voelt je dan teruggeplaatst in de tijd van vóór de digitale 
communicatie. (Waar ik bij moet zeggen dat mijn mobiele telefoon nog 
uit de ‘goede oude tijd’ is en zich hoofdzakelijk op het telefoneren richt).  
Zulk een gedwongen offline periode zet je echter ook aan om over al je 
bezigheden na te denken. Hoeveel tijd ben je immers niet kwijt aan de 
digitale wereld, zo beperkt je het ook mag houden. Maar vooral laat het 
je ook nadenken over alles waar je in je leven mee bezig bent: over het 
doel en de richting van je leven. Wij leven niet alleen voor onszelf, maar 
om Gods wil in ons leven te zoeken en 
te volbrengen. Een priester moet zich 
steeds weer daarop bezinnen, maar 
feitelijk iedereen.  
Off-line-periodes kunnen zich op 
velerlei wijzen in ons leven voordoen: 
door een ziekte, het (ongewild) alleen-
zijn of het wegvallen van werk. Maar 
ook een vakantietijd kan een 
welkomen off-line-tijd zijn: even geen 
berichtjes, geen mails, geen apps. 
Zalige rust! Zou u het aankunnen? 
Jaarlijks komt een groep jongeren van 
een Duits gymnasium voor enkele dagen op bezoek bij de zusters op de 
Kollenberg in Sittard. Wie drie dagen zonder mobiele telefoon kan zijn, 
mag mee. In het begin lijkt het voor de scholieren benauwend (‘Hoe 
overleef ik dat?), uiteindelijk is het een verrijkende ervaring (Het leeft 
heel anders, echt bevrijdend!) Maar vooral maakt het je geest vrij om op 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR-dfVwZHjAhXCZ1AKHc2eDs4QjRx6BAgBEAU&url=https://store.line.me/stickershop/product/4242277/en&psig=AOvVaw0eNgd9QZCW_rpTo__yG1_G&ust=1561994553071356


een andere wijze online te gaan, namelijk om het gesprek met God te 
zoeken. Daarvoor heb je immers innerlijke rust nodig. Wanneer men zich 
die tijd met God wél neemt, dan ontdek men ook hoe mooi het is en hoe 
zeer het je leven verrijkt om bij God tot rust te komen. 
Deze vakantietijd biedt daartoe een goede gelegenheid. Zoek eens een 
rustige plek, een open kerk, een kleine kapel en probeer te bidden, 
gewoon vanuit je hart, om aan God te vertellen wat er in je leeft. Wellicht 
wordt deze ervaring dan je grote vakantie-avontuur. 
Ik wens u allen, thuis of ergens ver weg, een mooie vakantie: rustig en 
bezinnend: offline om op een andere wijze online te gaan. 
Uw pastoor 
 
Bezoek van de bisschopmaan ons dekenaat 
Meteen na de zomervakantie, van vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus 
zal onze bisschop, Mgr. Harry Smeets, ook het dekenaat Sittard 
bezoeken. Naar verwachting komt hij op vrijdagmiddag, 23 augustus, in 
ons parochiecluster. Binnen kort wordt het definitieve programma door 
het Bisdom vastgesteld en kunnen wij u nader informeren over de 
geplande activiteiten. 
 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Alexander Haspels en Monique Gerlach,  

beiden Houtzaagmolen 16, Weert 
Laura Tummers en Kevin Meuwissen,  

beiden De Vrouwehof 15, Weert 
John van der Linden en Kyra van Sloun, 

beiden Graetheide 2a, Sittard 
 
 
Bedevaart naar Basiliek in Sittard 
Traditiegetrouw trekt op de eerste zondag van juli (7 juli a.s.) de parochie 
van Einighausen op bedevaart naar de basiliek in Sittard. Ook 
parochianen uit Limbricht en Guttecoven zijn uitgenodigd om aan deze 
bedevaart deel te nemen. De heilige mis in Sittard begint op 10.00 uur. 
Aansluitend zijn alle bedevaartgangers uitgenodigd voor koffie en vlaai 
in het Mariapark. (Vanwege deze bedevaart vervalt de h. mis in 
Einighausen). 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_lZfQrpTiAhVQLVAKHRYaCRAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.secjure.nl/2018/01/06/huwelijk-op-schop-trouwen-gemeenschap-goederen-2018/&psig=AOvVaw0Lv_dAvsqb-AXrOEJXZu-s&ust=1557694532448897


Kerkdiensten 
Zaterdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Meerstemmig): voor Annie 

Tummers-Muyres (offergang); voor Jozef van den Bongard en 
Anna Crijns (st.); als jaardienst voor Jan Horssels; voor de ouders 
Harie Knoors en Mia Bogie (st); voor Jan Dreissen. 

Zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar 
Vandaag geen H. Mis in Einighausen 
10.00 uur: Bedevaartsmis in Basiliek van Sittard. 

Plechtige H. Mis:  om Gods zegen over de parochies van 
Einighausen, Guttecoven en Limbricht; voor Renée Wagemans-
Dezentjé (verj); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Math Salden 
(off); 

Maandag 8 juli:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH).                                                                 
Dinsdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum.    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.  
Woensdag 10 juli:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer. 
Donderdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa.   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 12 juli;         
14.00- 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
Zaterdag 13 juli: Vooravond van de 15de 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 Mia Habets (st.); voor Sophie van der 
Vliet - Moonen (verjaardag); voor Jan Dreissen. 

Zondag 14 juli: Vijftiende zondag door het jaar.      
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  
Maandag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 17 juli:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer. 



Donderdag 18 juli:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 19 juli:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
Zaterdag 20 juli: Vooravond van de 16de zondag door het jaar.  
12.00 uur:  Einighausen: Huwelijksmis voor het Bruidspaar Laura 

Tummers en Kevin Meuwissen; 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Rosalie 

Dohmen – Hermans (offergang); als jaardienst voor Annie Vromen 
- de Vries (st.); voor Jan Dreissen. 

Zondag 21 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Hubert Alberts en Henriëtte Alberts- Dohmen  (jrd); 
voor José Hornesch-Perebooms; voor Thei Jessen en Hub 
Heijlighen (OAE); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie. 
 

Om te noteren: 
Zondag 14 juli,12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Donderdag 15 augustus: 19.00 uur: Plechtige H. Mis bij de 

Veldkapel in Guttecoven. Vertrek vanaf de kerk om 18.40 uur. 
 

Jubileum-bedevaart  SITTARD-KEVELAER 
op maandag 9 september 

Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een 
drukbezochte bedevaart naar de Duitse stad Kevelaer waar Maria is 
verschenen. Dit jaar herdenkt de Broederschap dus dat 350 jaar geleden 
de eerste bedevaart van Sittard naar Kevelaer trok.  
Op zaterdagavond 7 september is om 18.00 uur in de St. Petruskerk 
(Grote Kerk) te Sittard een dankdienst met aansluitend een receptie in 
café Dwaesj aan de Stationsdwarsstraat. 
Op maandag 9 september is dan de grote bedevaart naar Kevelaer. 
Deze hele dag zal Kardinaal Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bij 
ons zijn om samen met ons het jubileum te vieren. Bovendien zal aan 
elke pelgrim een speciale jubileumspeld worden uitgereikt. Deze 
jubileumspeld wordt alleen in dit jubileumjaar uitgereikt. Meld u daarom 
op tijd aan! (Opgave bij de pastorie: tel 046-4515595) 
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Maandag: 
Ontmoeting 
Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 

*In Juli en Augustus zijn wij op maandagmiddag gesloten* 
 

Dinsdag: 
Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting 
Elke dinsdag van 13.30 – 16.00 uur 
 

Woensdag 
Ontmoeting / Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
Yoga op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 
 

Donderdag: 
Ontmoeting en  Sociaal plein (info en advies) 
Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
Bridgen 
Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 
Info: T. 046-4527272 of  Gertie de Klein T. 06-133 70 258 

Hof van Eynatten 1 Limbricht 
 



13

activiteiten kalender KBO Limbricht
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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2019
 VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 52:     2019 

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 06-01-2019. 12-01-2019. 2 weken
2 20-01-2019. 26-01-2019. 2 weken
3 03-02-2019. 09-02-2019. 2 weken
4 17-02-2019. 23-02-2019. 3 weken
5 10-03-2019. 16-03-2019. 2 weken
6 26-03-2019. 30-03-2019. 2 weken
7 07-04-2019. 13-04-2019. 3 weken
8 28-04-2019. 04-05-2019. 2 weken
9 12-05-2019. 18-05-2019. 2 weken

10 26-05-2019. 01-06-2019. 3 weken
11 16-06-2019. 22-06-2019. 2 weken
12 30-06-2019. 06-07-2019. 2 weken
13 14-07-2019. 20-07-2019. 3 weken
14 28-07-2019. 03-08-2019. 3 weken
15 18-08-2019. 24-08-2019. 2 weken
16 01-09-2019. 07-09-2019. 2 weken
17 15-09-2019. 21-09-2019. 2 weken
18 29-09-2019. 05-10-2019. 2 weken
19 13-10-2019. 19-10-2019. 2 weken
20 27-10-2019. 02-11-2019. 2 weken
21 10-11-2019. 16-11-2019. 2 weken
22 24-11-2019. 30-11-2019. 3 weken

23** 14-12-2019** 21-12-2019** 3 weken**

1 05-01-2020. 11-01-2020. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 14 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.



S.G.L.  Bezettingsschema 07-07-2019 t/m 21-07-2019 
 

Zo  07-07-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
  
Ma 08-07-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   09-07-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
 KBO (spellen)  13:30  GZ 
 
Wo 10-07-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  11-07-2019 Aero gym  19:30  KZ 
   
Vr   12-07-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Za  13-07-2019  . 
Zo  14-07-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
  
Ma 15-07-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   16-07-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 17-07-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 
Do  18-07-2019 Aero gym  19:30  KZ  
  
Vr   19-07-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  20-07-2019   
Zo  21-07-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

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