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 Jaargang 52         Nummer 15      24 augustus 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 01 september 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus  Groot Jubileumfeest Kasteel Buurt 
25 augustus  Paul van Loo/ Ivo Rosbeek SK, 15.00 uur

september Appelactie - Schutterij St. Salvius
01 september BF Heerlen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
01 september openstelling Salviuskerkje 
06 september Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers) KB
08 september Hanneke Rouw/ Masha Galperina 15.00 uur SK
14 september  Orgelkennismakingsconcert SK, 15.30 uur 
14 en 15 september Kampeerweekend Kids KB
15 september openstelling Salviuskerkje OMD 
21 september Burendag KB
22 september Ensemble Lyrico 15.00 uur  SK
22 september doodstrijdkermis limbricht, Platz, va. 13.00
28 september Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius 

oktober 
5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
10 oktober Uitleg apotheker KBO
26 oktober Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
26 oktober toeptoernooi van AJL 
29 oktober Bezoek breifabriek KBO 

november 
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

december 
Va. 3 december Start inz.sactie Èngele van Zitterd-Gelaen KB
7 december Kerstbomenverkoop, Schutterij Sint Salvius Limbricht
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West 
15 december Kerstviering KBO
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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
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Orgelkennismakingsconcert 
Geleen-Sittard-Limbricht

Op zaterdag 14 september a.s is er in het kader van nationale 
orgeldag de volgende orgelkennismakingstocht;

13.00-13.45 uur Augustinuskerk Geleen, Tjeu Zeijen, Loret-orgel
14.15-15.00 uur Vrangendael Sittard, Anja Hendrikx, Barokorgel
15.30-16.15 uur Salviuskerkje Limbricht, Roy Jaspers, Bram-
mertz-Verschuerenorgel

Het programma van huisorganist Roy Jaspers : “75 jaar bevrijding”
Land of Hope and Glory; Lili Marlene; 
We’ll meet again; White Cliffs of Dover

Salviuskerkje open vanaf 15.15 uur.
Entree: vrije gave.
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Zonnebloemnieuws
Na een mooie zomervakantie starten we weer met de activiteiten 
van Zonnebloem.

Zaterdag 7 september is de nationale Zonnebloemdag.

Wij vieren dit met een gezellige middag in het gemeenschapshuis 
het Klaverblad te Einighausen, bij  de nieuwe basisschool.
Aanvang 14.00 uur, we beginnen met koffie en vlaai, daarna is er 
een leuk optreden, en  we sluiten af met belegde broodjes. On-
geveer 17.30 is ons programma afgelopen.

Graag even aanmelden bij een van onze vrijwilligers als u deze 
middag wil komen.

Wilt u deelnemen aan de activiteiten van de Zonnebloem of weet 
u iemand die graag bezoek wil van een Zonebloem vrijwilliger dan 
kunt u ons bellen.

Limbricht  Lilian Hoedemakers-Thissen  046-4526633
Einighausen  Rien Stelten    06-1413943
Guttecoven  Miriam Tummers   046-4858619

Doodstrijdkermis Limbricht
22 september is er doodstrijdkermis limbricht
Live muziek van Whenever en diverse kinderattracties

Lokatie: platz 
Vanaf 13.00 uur



     

.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 

24 augustus t/m 8 september 2019 

 
De zorg van een moeder: Heilige Monica (27 augustus) 
Vele ouders maken zich zorgen om hun kinderen: ...dat zij geen 
verkeerde wegen gaan, ... dat zij niet meegesleurd worden door slechte 
vrienden, ... dat zij het geloof mogen bewaren! Er zijn immers zo vele 
invloeden, die als onstuimige stromen op ons afkomen, als een druk 
waaronder menig jongere gaat bezwijken. Zeker in onze tijd, denk je. 
Maar eigenlijk was het min of meer altijd zo.  

In deze dagen viert de kerk een (heilige) 
moeder, die door haar gebed en tranen, 
door haar onophoudelijke zorg en haar 
stil gedragen offer haar zoon terug op de 
goede baan wist te brengen: de heilige 
Monica (331 - 387). Haar zoon was de 
latere bisschop en kerkleraar 
Augustinus, die in zijn levensbeschrijving 
ook over zijn moeder vertelt. Augustinus 
had zich in het wilde studentenleven van 
zijn tijd gestort, was verstrikt geraakt in 
de sekte van de Manicheeën, had uit een 
buitenechtelijke relatie een kind en was 
zijn geloof zo goed als kwijt. Zijn moeder 
Monica bleef voor hem bidden, al leed zij 
verschrikkelijk onder de hele situatie. 

“Tot U, o Heer, weende mijn moeder, Uw getrouwe. Zij weende om mij 
meer, dan andere moeders hun dode kinderen bewenen. Zij zag mij 
dood <in het leven van de genade> vanuit het geloof en de geest, die zij 
door U bezat. En Gij, Heer, hebt haar verhoord...”, schrijft de heilige 
Augustinus later.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://liturgyofhoursforwomen.com/wp-content/uploads/2018/07/St-Monica-before-Naming-and-Adding-Tattoos-e1532044610625.jpg&imgrefurl=https://liturgyofhoursforwomen.com/icon-of-saint-monica/&docid=jtW3FUS0S203GM&tbnid=2bg4InSoXA3IPM:&vet=10ahUKEwjQo5qtyYzkAhVRUlAKHa2dAosQMwjOAShiMGI..i&w=625&h=877&bih=929&biw=1920&q=saint monica&ved=0ahUKEwjQo5qtyYzkAhVRUlAKHa2dAosQMwjOAShiMGI&iact=mrc&uact=8


Vertwijfeld klaagde Monica haar nood aan de plaatselijke bisschop, een 
zeer wijze man. Hij spoorde haar aan om meer met God over haar zoon 
te praten, dan met haar zoon over God. Monica achtte dit niet voor 
voldoende, waarop hij haar zei: “Zo waar u leeft, het is onmogelijk dat 
een kind van zo veel tranen verloren gaat!” 
Heel haar leven wijdde Monica aan de bekering van haar zoon. Dagelijks 
ging zij twee keer in de kerk er voor bidden.   
God genade werkte steeds dieper in het leven van Augustinus. Hij werd 
alsmaar onrustiger en begon te zoeken naar licht voor zijn leven. Totdat 
hij op een dag een stem hoorde, die tot hem sprak: ‘Neem en lees!” Hij 
nam een bijbel in de hand, die hij vlak tevoren nog als onzin afgewezen 
had en vond er woorden, die zijn leven een heel nieuwe richting gaven. 
... Nu vereren wij hem als een grote kerkleraar. Een heilige - door de 
zorg van zijn (heilige) moeder! 
 
In de Heer overleden is:  
Mia Sanders-Gorissen, voorheen Kennedylaan 15, Limbricht, 80 jaar 
Moge zij rusten in vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte met dit 
verlies. 
 
Onkruid wieden op het kerkhof 
De warme zomer en de regenbuien tussendoor 
doen niet alleen de mooie tuinplanten goed, maar 
vooral ook het onkruid. In onze eigen tuin zorgen wij 
er wel voor dat het netjes uitziet. Voor de 
gemeenschappelijke ‘tuin’ van onze parochie, ons 
kerkhof, zoeken wij nog dringend naar helpers voor 
het onderhoud. Elke dinsdagochtend van 08.30 – 11.00 uur bent u 
welkom op het kerkhof.  
 

Om te noteren: 
Maandag 2-9, 20.00 uur : Bijbelmeditatie n pastorie. 
Vrijdag 6 september: 09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan 

zieken en thuiszittenden.  
Zondag 8-9, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 8-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 

Mogen wij ook in 2019 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 24 augustus: Vooravond van de 21ste zondag door het jaar  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 

zeswekendienst voor Mia Lomme; jaardienst voor Peter Coenen. 
Zondag 25 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Clara Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de 
overledenen van de familie Bisscheroux en de familie Keulen (jrd); 
voor Antoon Keulen en Maria Keulen-Hennen, alsmede voor de 
overledenen van de familie Keulen en de familie Hennen (jrd); voor 
Sjaak Hilkens (verj); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Juul Revenich (off); voor Corry Lemans-Peters (off); voor Sjaak 
Thissen. 

Maandag 26 augustus:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor familie Otto-Causin. 
Dinsdag 27 augustus: H. Monica:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.  
Woensdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Zr. Othilia. 
Donderdag 29 augustus:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken 
Vrijdag 30 augustus:           
14.00- 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
Vandaag vervalt de heilige mis in Limbricht. 
Zaterdag 31 augustus: Vooravond van de 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 

parochie; voor Mia Lomme; voor Jan Dreissen (offergang). 
Zondag 1 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 (jrd); voor Pierre Schlössels, Nicolaas Schlössels en Christina 
Paulis, alsmede voor Peter Jozef Schlössels (jrd); voor Zef 
Dohmen en Truke Soons (jrd); voor Martinus Heutmekers en Anna 
Heijlighen en overleden Kinderen  Heutmekers (jrd); voor Nieke 
Martens-Vleugels en Jean Martens (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 Stoffels 



en dochter Elisabeth; voor Math Salden (off); voor Jac van Neer 
(off); voor Corrie Keulen-Janssen en als jaardienst voor Wil 
Keulen; 

Maandag 2 september:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 3 september: Feest van de wijding van de kathedraal van het 

bisdom Roermond :   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de overleden ouders Harie Knoors 

en Mia Bogie, voor Maria Antoinetta Douven.  
Woensdag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar: 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis:  om roepingen 
19.45-20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
Donderdag 5 september:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Vrijdag 6 september:  
09.30 – 10.30 uur: H. Communie vaan zieken en thuiszittenden.  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een bijzondere 

intentie (BG). 
Zaterdag 7 september: Vooravond van de 23ste zondag door het jaar:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Annie 

Tummers Muyres (offergang); voor de echtelieden Wil Coenen en 
Cornelia Cloots (st.). 

Zondag 8 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 
Frits Notermans  (jrd);  voor Willem Gerard Wagemans (verj.); voor 
Mia Mostert-Broekhoven (jrd), alsmede voor de overledenen van 
de familie Mostert en de familie Broekhoven; 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 
voor Christine Salden-Schmeitz vwg verjaardag; 

 
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 55 95. 
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Kom erbij! 
1  t/m 7 oktober 2019 is de landelijke week: Eén tegen eenzaamheid  
Wijksteunpunten Bicht en Hof van Eynatten doen  natuurlijk mee. Bent u er ook bij? 
Programma: 
Di 01-10 10.00-11.30u Themabijeenkomst  “Omgaan met depressie” 
   Bijeenkomst voor mantelzorgers van een naaste met depressie.  
   Informatie en tips / aanmelden t/m 23 sept bij Betsie Horrichs T. 06-36568656 
   Locatie: Hof van Eynatten 
Wo 02-10 10.00-12.00u Limburg 75 jaar bevrijd: Documentaire: “De akkers van Margraten” 
   Aangrijpend verhaal over ontstaan en ontwikkelingen omtrent de begraafplaats. 
   Locatie: Hof van Eynatten 
Do 03-10 12.00-14.00u Limburg 75 jaar bevrijd:  “Eten wat de pot schaft”. 
   Samen aan tafel In samenwerking met Dave Culinair. 
   Eigen bijdrage € 15.00 alles inclusief, plaatsen zijn beperkt, meld je snel aan! 
   Locatie: Bicht 
Vr 04-10 12.00-18.00u Limburg 75 jaar bevrijd: Bezoek aan Margraten 

Samen bezoeken we de Amerikaanse  begraafplaats om onze bevrijders te eren. 
12.00: kleine lunch in Hof van Eynatten 

   13.00: vertrek naar Margraten,  met de bus of met eigen vervoer 
   16.00: Retour naar Hof van Eynatten  voor  een nazit met koffie en vlaai. 
   Eigen bijdrage: € 10.00 alles inclusief, aanmelden busvervoer, zo snel mogelijk. 
Zo 06-10 14.00-17.00u Limburg 75 jaar bevrijd: Bevrijdingsbal   

Feesten, dansen, zingen, swingen, net als 75 jaar geleden. 
Met medewerking van superband: ‘A-La-BonneHeure 

   Locatie: Hof van Eynatten  
Ma 07-10 13.30-15.30u Online cursus: Samen dementievriendelijk 
   Praktische interactieve aanpak 
   Locatie: wijksteunpunt Bicht én wijksteunpunt  Hof van Eynatten 
Ma 07-10 18.00-20.00u Workshop/cursus Mantelzorger blijf in balans (3 bijeenkomsten) 
   Deel 2 en 3 op 14 en 28 okt, inschrijven is verplicht en kan bij  
   Renata Jednoróg T. 06-40919255                 
   Locatie: Hof van Eynatten 
 

Aanmelden/informatie? T. 06 133 70 258 of mailen naar gdklein@piw.nl  
Of loop gewoon even  binnen bij  onze wijksteunpunten, de koffie staat klaar!  
WSP Hof van Eynatten 1 Limbricht  
WSP Bicht Burg. Venckenstraat  Obbicht. Ingang door de poort met de blauwwitte W 
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activiteiten kalender KBO Limbricht
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S.G.L.  Bezettingsschema 25-08-2019 t/m 08-09-2019 
 

Zo  25-08-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
  
Ma 26-08-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   27-08-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 KBO  13:30  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Project groep  19:30 BK   
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 28-08-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  29-08-2019 Aero gym  19:30  KZ 
   
Vr   30-08-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
. 
Zo  01-09-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
  
Ma 02-09-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   03-09-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 04-09-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 
Do  05-09-2019 Aero gym  19:30  KZ  
  
Vr   06-09-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
.   
Zo  08-09-2019  Christin Cremers  09:30 GZ
 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

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




