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Jaargang 52 Nummer 16 7 september 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 15 september 18.00 uur. 

mailto:redactie@gb-limbricht.nl
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Activiteiten-kalender 

 
*SK: Salvius kerkje    *KB: Kasteel Buurt 

 
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  

7   december     Kerstbomenverkoop, Schutterij Sint Salvius Limbricht  

7   december          Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West  

15 december      Kerstviering KBO 

24 december                                                Kerstavond in de buurt KB 

 

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, in  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. Ongeveer 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 Zonnebloem vrijwilliger dan kunt u ons bellen. 
 
Limbricht  Lilian Hoedemakers-Thissen   046-4526633 
Einighausen  Rien Stelten    06-19413943 
Guttecoven  Miriam Tummers   046-4858619 
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.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 

7 t/m 22 september 2019 

 
Terugblik op het bezoek van de bisschop 
 
Met enige spanning werd uitgekeken naar het bezoek van onze nieuwe 
bisschop aan het dekenaat Sittard en met name aan ons parochiecluster, 
waarbij wij ons als parochies zouden presenteren. Afsluitend mogen wij 
terugkijken op een zeer geslaagde middag, waaraan vrij velen uit onze drie 
parochies hebben deelgenomen. 
Het bezoek begon met een stil moment 
van gebed in de kerk. Achteraf is de 
bisschop bij de afsluitende bespreking 
met alle priesters hier het eerst op terug 
gekomen en hij zei, dat als wij menen al 
het parochiewerk op eigen kracht te 
kunnen doen, en niet eerst daarvoor in 
gebed Gods zegen vragen, wij weinig 
zullen bereiken.  
Dit gebedsuur werd afgesloten met een 
toewijding van de parochies aan de 
Heilige Maagd Maria, die ook de patrones 
van ons Bisdom is. Daarvoor was het 
Mariabeeld uit Guttecoven in de kerk van 
Limbricht geplaatst om ook de 
samenwerking tussen de parochies te onderstrepen. 
Na dit gebedsmoment in de kerk was er een ontmoeting met de bisschop 
in het gemeenschapshuis. Het was fijn om op een heel ongedwongen wijze 
met de bisschop samen te zijn en met hem te spreken. In een 
PowerPointpresentatie werd aan de bisschop een vrij realistisch beeld van 
de situatie binnen onze parochies geschetst. De groep gelovigen wordt 
kleiner, maar de eigen kerk is een blijft binnen de dorpen eenieder dierbaar. 
Waar anderen spreken van kerksluitingen willen wij onze aandacht meer 
richten op de herontdekking van een kerkgebouw als plaats van gebed, rust 
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en bezinning, waar je gewoon over dag kunt binnen lopen. 
Er werd ook gewezen op de inzet van vele vrijwilligers, die in en rondom de 
kerk veel onderhoud doen, alsmede alles in de liturgie verzorgen. Ook de 
samenwerking tussen de parochies kwam aan de orde. Wil je in onze tijd – 
ook als parochie – overeind blijven, moet je de stap durven zetten tot 
samenwerking, die dan ook weer nieuwe mogelijkheden bied.   
Alleen al deze bijeenkomst samen met bisschop hebben velen als een 
mooie stap ervaren in een naar elkaar toegroeien van onze 
gemeenschappen. Al met al was het een fijne middag, die werd afgesloten 
met een lied, gezongen door twee kinderen van het catechese-clubje en de 
pastoor. “Ik proef dat men ondanks alle moeilijkheden van deze tijd toch de 
moed bewaart; en dat te mogen zien doet me goed”, zei de bisschop ter 
afsluiting. En ook voor de parochies was het bezoek van de bisschop zeker 
een bemoediging.  
 
Aktie Kerkbalans 
 
Een kerkgemeenschap leeft van de giften van 
de parochianen. Dat is in de afgelopen weken 
wel vaker in het nieuws geweest. Zelfs de 
inkomsten van het bisdom worden minder als 
de parochies minder bijdragen ontvangen en 
daardoor minder ‘in de grote pot’ kunnen 
afdragen.  
In de komende tijd willen wij bijzonder aandacht vragen voor uw bijdrage 
aan de parochiegemeenschap. Vele ondersteunen reeds de kerk, waarvoor 
onze dank en waardering. Anderen zouden wij willen vragen om ook de 
kerk te steunen als een waardevol ‘goed doel’, zodat de parochie het taak 
in onze gemeenschap kan blijven vervullen. 
Daarvoor zullen in de komende weken huis-aan-huis brieven met uitleg ver 
de kerkbijdragen en intekenformulieren verspreid worden. 
Mogen wij uw bijdrage vragen voor uw e onze parochiekerk. Alvast dank. 
 
In de Heer overleden is:  
 
Louis Menten, Hondsbroek 26 b, Born, 81 jaar. (Overleden op 5 augustus 
2019; uitvaart op 10 augustus 2019) 
Moge hij rusten in vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte met dit 
verlies. 
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Kerkdiensten 
 
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 (Gregoriaans): voor de parochie; 

voor Annie Tummers Muyres (offergang); voor de echtelieden Wil 
Coenen en Cornelia Cloots (st.); voor kapelaan Roy De Bie en voor 
Frans De Bie. 

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; 

Maandag 9 september:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 10 september:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de H. 

Antonius.  
Woensdag 11 september:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Zr. Othilia 
Donderdag 12 september: H. Naam van Maria:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 13 september:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: bijz.intentie (BG). 
Zaterdag 14 september: Vooravond 24ste 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; als jaardienst voor Piet Sons.  
Zondag 15 september: Vierentwintigste zondag door het jaar:      
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Giel v.d. Bongard (jrd); voor Maria Josephina Custers 
en Maria Ida Custers, alsmede voor de familie Custers-Dohmen (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over 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 André Meijers; pl. zeswekendienst voor Mia 
Zelissen-Hochstenbach; pl. zeswekendienst voor Louis Menten; 
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Maandag 16 september: HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, 
martelaren:  

09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar:    
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Frans Deriks en Tonny Deriks-van 

Deurssen.  
Woensdag 18 september:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis:  om roepingen. 
Donderdag 19  september:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong 

Hasang, en gezellen:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor bijz. intentie. 
Zaterdag 21 september: Vooravond 25ste zondag door het jaar:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de parochie; 

voor het echtpaar Zeelen-Corten (st.); voor Mia Lomme (offergang); 
voor de overleden ouders Harrie en Corrie Fuchs-Janssen en dochter 
Ria. 

Zondag 22 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; 1ste   jaardienst voor Sjra Wagemans; voor Bertha 
Wagemans-Maas (jrd); voor Leonie Storms-Penners (jrd);  

11.00 uur: Limbricht:  om Gods zegen over de parochie; voor Corry 
Lemans-Peters (off); uit dankbaarheid en voor een bijzondere intentie 
voor de fam. Schmeits-Wijshoff;  

 
Om te noteren: 
Zondag 8-9, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 8-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 

Zondag 15 september: uitstapje voor alle vrijwilligers. 
Maandag 16-9, 20.00 uur : Bijbelmeditatie in pastorie. 
Zaterdag / zondag 21/22-9: Bezoek van missiezusters van Petrus Claver 
aan onze parochies. 
 
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. 
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S.G.L.  Bezettingsschema 8-09-2019 t/m 22-09-2019 

 
Zo 8-09-2019 Christin Cremers   08:30 Muziekvereniging 

drumband  09:30 GZ 
    
Ma 9-09-2019 KBO Limburg  14:00 GZ
 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   10-09-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Project groep  19:30 BK   
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 11-09-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  12-09-2019 Aero gym  19:30  KZ 
   
Vr   13-09-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 
Za  14-09-2019  Prive  11:30      OR 
. 
Zo  15-09-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 

.  Sjroopdag  15:00  
  
Ma 16-09-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   17-09-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 Ver. Van Eigenaren  20:00 BK 
 
Wo 18-09-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 
Do  19-09-2019 Aero gym  09:30  KZ  
 Fusion  19:00  KZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 

.   
Zo  22-09-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Uitslagen Bondsschuttersfeest Geleen (18 augustus 2019) 

- Beste tambour, vijfde divisie, Vik Lebens, 1e prijs (82,1 pnt) 

- Beste tambour, vijfde divisie, Roan Sleeven, 1e prijs (80,6 pnt) 

- Beste tambour, jeugddivisie, Bjarne Diederen, 1e prijs (80,5 pnt) 

- Beste hoornblazer, vijfde divisie, Erik Hermans, 1e prijs (79,8 pnt) 

- Beste hoornblazer, vijfde divisie, Marit Hermans, 1e prijs (80,3 pnt) 

- Beste hoornblazer, jeugddivisie, Sanne Cremers, 1e prijs (80,4 pnt) 

- Mooiste bordjesdrager in uniform, Sanne Cremers, ereprijs 

- Mooiste bielemangroep, eerste prijs 

- Mooiste geheel, klasse A, eerste prijs  

- Beste houding optocht, klasse A, ereprijs 

- Beste commandant, nieuwe exercitie, derde prijs (na loting) 

- Nieuwe exercitie, ereprijs 

- Beste commandant nieuwe presentatie, Frank Lebens, ereprijs 

- Jeugddrumband, eerste prijs 

- Beste tamboer-majoor, Rudi Hendriks, ereprijs 

- Klaroenkorpsen sectie B, eerste divisie, eerste prijs 

 

APPELACTIE SCHUTTERIJ SINT SALVIUS 

 
Gewoon omdat ze lekker zijn, of om onze vereniging te steunen: een 
appeltje voor de dorst is gezond en lekker!  
Aanstaande woensdag 18 september komen we vanaf 17.30 uur met onze 
vereniging langs de Limbrichtse deuren voor het verkopen van lekkere 
Elstar appels.  
 
De appels worden verkocht per 2.5 kilogram voor € 4,00. De opbrengst 
van deze jaarlijkse verenigingsactie komt ten goede van de schutterij. 
 



 

 


