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Contactblad 
 

 
22 September 

Doodstrijdkermis 
 

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 29 september 18.00 uur. 



 

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  
11 november                             11e van de 11e ,VV de Doale 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Uitslagen Bondsschuttersfeest Heerlen(1 september 2019) 
De prijzen - voor zover bekend - van het laatste bondsschuttersfeest in 
Heerlen: 
- Beste tambour, vijfde divisie, Vik Lebens, ere prijs (88,2 pnt) 
- Beste tambour, vijfde divisie, Roan Sleven, 1e prijs (81,7 pnt) 
- Beste tambour, jeugddivisie, Bjarne Diederen, 1e prijs (84,2 pnt) 
- Beste hoornblazer, vijfde divisie, Erik Hermans, ere prijs (85,6 pnt) 
- Beste hoornblazer, vijfde divisie, Marit Hermans, 1e prijs (85,5 pnt) 
- Beste hoornblazer, jeugddivisie, Sanne Cremers, 1e prijs (82,1 pnt) 
- Beste hoornblazer, jeugddivisie, Marin Sleven, 1e prijs (85,2 pnt) 
- Mooiste bielemangroep, eerste prijs (134,5 pnt) 
- Mooiste marketentstergroep, tweede prijs (179,8 pnt) 
- Mooiste geheel, klasse A, derde prijs (90,7 pnt) 
- Beste houding optocht, klasse A, eerste prijs (135,5 pnt) 
- Beste defilé, klasse A, eerste prijs (173 pnt) 
- Beste commendant, nieuwe presentatie, ere prijs (715 pnt) 
- Nieuwe exercitie, ere prijs (337,9 pnt) 
- Beste commendant, nieuwe exercitie, ere prijs (189 pnt) 
- Jeugddrumband, ere prijs 
- Klaroenkorpsen sectie B, eerste divisie, eerste prijs (84,5 pnt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zondag 22 september 15.00 uur in het Salviuskerkje te Limbricht 
 
Ensemble Lyrico - Ayres and Psalms van John Dowland 
 
Lucia van Vugt-sopraan; Geert Koskamp-altus; Wil Lensen-tenor; Noel 
Casteleyn-bas; Ben Bults-gamba; Arie de Bruijn-klavecimbel;  
 
Programma:  
1. Ayres for four voices (1597): Ayres afgewisseld met klavecimbel versies; 
2. Lamentatio Henrici Noel (1597): Enkele Psalmen; 
3. A Pilgrimes Solace (1612) : Drie Bijbelse taferelen 
     
Ensemble Lyrico houdt zich overwegend bezig met de wat onbekendere 
renaissance- en barokmuziek. Op dit moment concentreert het ensemble 
zich op de Psalmen en Ayres van John Dowland (1563-1626). John 
Dowland was een Engelse zanger, luitist en componist. Er is vrij weinig 
bekend over het leven van Dowland. Waarschijnlijk werd hij geboren in 
Londen. Als jongeman reisde hij naar Parijs, waar hij zich bekeerde tot het 
katholicisme. Terug in Engeland solliciteerde hij naar de functie van luitist 
aan het hof, maar werd afgewezen. Gefrustreerd vertrok hij naar Rome, 
waar hij in contact kwam met de nieuwste muzikale ontwikkelingen. Eind 
1596 keerde hij terug naar Londen en publiceerde zijn eerste 
muziekbundel: de First Booke of Songes or Ayres of Foure Partes with 
Tableture for the Lute (1597). Het was een enorm succes, werd zeker 4 
keer herdrukt en was vernieuwend om verschillende redenen. Het was de 
eerste publicatie van Engelse 'lute songs' en de eerste publicatie die de 
ingenieuze 'table layout' gebruikte, wat betekende dat de compositie op 
veel verschillende manieren uitgevoerd kon worden. 
 
Het luitlied is altijd muziek voor intieme omgevingen, of het nu aan het hof, 
in privésalon of thuis is. Veel luitliederen werden gepubliceerd op een 
manier dat ze konden worden gezongen door een enkele zanger met 
luitbegeleiding of door maximaal vier zangers met of zonder instrumenten.  
Deze vierstemmige liedjes werden gepubliceerd als tafelboeken, zo 
genoemd omdat de delen in meerdere richtingen werden afgedrukt, 
waardoor zangers rond de tafel konden komen om uit een enkel boek te 
lezen.  
Naast de wereldlijke teksten van de Ayres, voorzag Dowland ook 
geestelijke teksten van muziek zoals Psalmen en Bijbelse taferelen, als 
in A Pilgrimes Solace.  
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren 
Reserveren: luciavanvugt@hotmail.com 
Info: www.ensemblelyrico.nl 
Locatie: Platz 2, 6141 AT Limbricht 
www.salviuskerkje.nl  │ 046 4588423 
 



 

 

     

.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 

21 september t/m 6 oktober 2019 
 
Iedereen heeft een eigen Engelbewaarder 
Onze bisschop vertelde eens dat hij in zijn jeugd op een voor hem 
onverklaarbare wijze voor een groot ongeluk gered werd. Overmoedig was 
hij in een trein uit het raam gaan hangen en werd opeens binnen getrokken, 
terwijl niemand naast hem stond. Vlak daarna passeerde de trein een 
betonnen paal, wat hem zeker het leven had gekost. Hij schreef dit 
gebeuren toe aan zijn engelbewaarder. 
Behalve de zichtbare wereld, alles wat wij om ons 
heen zien en aanraken, bestaat er ook een 
onzichtbare wereld: God en de verschillende 
koren van engelen.  
Engelen zijn louter geestelijke wezens; zij hebben 
een eigen wil en verstand, zij zijn een eigen 
persoon, maar hebben geen lichaam. De liturgie 
van de Kerk kent negen koren ofwel groepen 
engelen. Het merendeel van deze groepen heeft 
geen andere taak, dan om in de hemel Gods lof te 
zingen en Hem om Zijn grootheid en majesteit te 
loven.  
De twee laagste koren van deze geestelijke 
wezens zijn de aartsengelen en de ‘gewone’ 
engelen. Het woord ‘engel’ betekent 
‘boodschapper’. De engelen zijn dienaren van God, die als boodschappers 
fungeren tussen Hem en ons. De aartsengel Gabriël werd door God naar 
Maria gezonden om haar te vragen of zij bereid was moeder van de 
Verlosser te worden en bracht haar ja-woord over naar God. De aartsengel 
is de grote verdediger in de strijd tegen de duivel in deze wereld; de 
aartsengel Rafaël kennen wij uit de H. Schrift als de reisgezel van Tobias, 
die ook diens vader helpt te genezen. 
Aan iedere mens heeft God een persoonlijke engel gegeven, die hem heel 
zijn leven lang begeleid: de engelbewaarder. Hij wil ons beschermen voor 



 

het kwade en ons geleiden op de weg naar het goede: Hij roept ons 
voortdurend innerlijk op om overeenkomstig Gods wil te leven en hij draagt 
onze gebeden voor God. In het uur van onze dood staat hij ons bij en legt 
al onze goede werken aan God voor, die dan over ons leven oordeelt.  
Om ons aan de zorg van de engelbewaarder toe te vertrouwen hoeven wij 
niet op zulk een uitzonderlijk ingrijpen te wachten. Gods engel ziet ons op 
elk moment – Jezus zelf heeft dat verzekerd – en is met ons begaan om ons 
op de weg naar God toe te begeleiden. Waarom zouden wij dan niet 
bijzonder om diens bescherming gaan bidden?!    <Het feest van de 
engelbewaarders is op 2 oktober> 
 
“Wij zouden een aanzienlijk deel van het Evangelie wegnemen indien wij 
deze gezanten Gods <de engelen> terzijde zouden laten, die ons zijn 
aanwezigheid verkondigen en een van zijn tekenen vormen. Laten wij vaak 
hun hulp inroepen, opdat zij ons bijstaan in onze inspanningen om Jezus 
vastberaden na te volgen tot wij een zijn met Hem.” Paus Benedictus, 1-3-
2009 

 
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, 

aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, 
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. 

Amen. 
 

Om te noteren: 
Zaterdag / zondag 21/22-9: Bezoek van missiezusters van Petrus 
Claver aan onze parochies. 

Maandag 30-9, 20.00 uur : Bijbelmeditatie in pastorie. 
Zondag 6-10, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Zondag 13-19, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
Rozenkransgebed in de maand oktober: 
U bent uitgenodigd om mee te komen bidden. De tijden vindt u bij  de 
kerkdiensten. 
 
Allerzielenlof in de parochies: 
Zondag, 27-10, 15.00 uur: in Limbricht 
Zondag 3-11, 15.00 uur in Guttecoven en Einighausen 
 
Kerkdiensten 
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; 

als jaardienst 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: 25e Zondag / H. Doodstrijd (Limbricht) 
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:  Geszongen hoogmis; meerstemmig: voor de 
parochie; voor Corry Lemans-Peters (off); uit dankbaarheid en voor 
een bijzondere intentie voor de fam. Schmeits-Wijshoff;  

Maandag 23 september: H. Pius van Pietrelcina (Pater Pio), priester 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 24 september:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties bij de Veldkapel.  
Woensdag 25 september:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken. 
Donderdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren:    
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor allen in de gezondheidszorg. 
Vrijdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester:  
09.00 uur (!), Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Zaterdag 28 september: Vooravond 26ste zondag door het jaar:  
Vandaag geen biechtgelegenheid ! 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige  H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Mia Lomme; als jaardienst voor de ouders René 
Wetzels-Tonny Horssels (st.); als jaardienst voor de fam. Alberti-
Voncken (st.); als jaardienst voor de ouders Carel Goltstein en Mia 
Goltstein-Verheijen (st.); als offergang voor Jan Dreissen.  

Zondag 29 september: Zesentwintigste 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;  voor 

Math Salden (off); voor Jac van Neer (off);   
Maandag 30 september: H. Hieronymus, priester en kerkleraar  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
Dinsdag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux, kerklerares   
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Maria Antoinetta Douven.  
Woensdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor alle gezinnen. 
19.45 – 20.45 uur: Aanbiddingsuur 
Donderdag 3 oktober:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
09.45-10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 



 

Vrijdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi, kloosterling  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
Zaterdag 5 oktober;  Vooravond 27ste zondag door het jaar:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): voor de parochie; 

als offergang voor Annie Tummers-Muyres; als jaardienst voor Jo 
Kelleners; als jaardienst voor Theo Verstegen (st.); als jaardienst voor 
de ouders Tummers-Geurts (st.); als jaardienst voor Zef Zinken (st.); 
als jaardienst voor Joep Coenen en Bertha Coenen-van Deurssen en 
Petra, George (Sjors) en Peter (st.). 

Kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze begraafplaats. 
Zondag 6 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor José Hornesch-Perebooms; 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; pl. 

zeswekendienst voor Mia Sanders-Gorissen; voor René Lemans 
vanwege verjaardag; 

 
Aktie Kerkbalans 
In de komende tijd willen wij in het bijzonder 
aandacht vragen voor uw bijdrage aan de 
parochiegemeenschap. Velen 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 haar taak in onze gemeenschap kan blijven 
vervullen. Daarvoor zijn onlangs huis-aan-huis brieven met uitleg over de 
kerkbijdragen en een intekenformulier verspreid. 
Mogen wij uw bijdrage vragen voor uw en onze parochiekerk.  
Alvast dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doodstrijdkermis Limbricht 

22 september is er doodstrijdkermis limbricht 
Live muziek van Whenever en diverse kinderattracties 
 
Lokatie: platz vanaf 13.00 uur 
 
 
 

BEDANKT 
 
Graag willen wij iedereen bedanken. 
Die op welke manier dan ook onze moeder, 
oma en omi  Lies Brück hebben gefeliciteerd. 
Met haar 90ste verjaardag. 
Ze heeft onvergetelijke dagen gehad. 
Namens de kinderen kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
Hartstikke bedankt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bridgecursus voor beginners  
 
Heeft U altijd al willen bridgen, maar is het er nog niet van gekomen? 
 
U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning onder 
de kaartspelen  onder de knie te krijgen: 
Vijf samenwerkende bridgeclubs in de Westelijke Mijnstreek organiseren 
een bridgecursus voor beginners. 
De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee en 
een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op woensdag 18 
september 2019 en met de tweede reeks zal begin 2020 worden gestart. 
De lessen worden gegeven in het Hubertushuis ‘de Boew aan de Jan 
Willenstraat 1 in Geleen. 
De kosten voor deze cursus bedragen €70.= per twaalf lessen, exclusief 
het lesmateriaal. 
 
Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U terecht 
bij: Loek Curvers, tel: 06 37454974. 
 
Aanmelding is ook mogelijk door invulling van het aanmeldingsformulier, 
dat via het bijgaande email-adres opgevraagd kan worden: 
beginnerscursusbridge.wm@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activiteiten kalender KBO Limbricht 
 
 

 
 



 

S.G.L.  Bezettingsschema 22-09-2019 t/m 6-10-2019 
 

Zo 22-09-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    
Ma 23-09-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   24-09-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 25-09-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  26-09-2019 Aero gym  19:30  KZ 
   
Vr   27-09-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 
Za  28-09-2019  Fusion  09:00      KZ 
. 
Zo  29-09-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
.    
Ma 30-09-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   01-10-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 02-10-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 
Do  03-10-2019 Aero gym  09:30  KZ  
 
Vr   04-10-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 Cindy Beysberger  18:30 KZ 
.   
Zo  06-10-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

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

 
 


