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 Jaargang 52         Nummer 11      19 oktober 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 27 oktober 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

oktober 
20 oktober 15.00 uur la rosa de maastricht  SK
26 oktober Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
26 oktober toeptoernooi van AJL 
29 oktober Bezoek breifabriek KBO 

november 
3 november Openstelling Salvus kerkje
9 november  16.00 uur slotpresentatie bachdag SK 
15 november Bowlen in Kasteel Limbricht KB
17 november 15.00 uur trioconcert musac SK
23 november Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 november 15.00 uur pianotrio santres SK

december 
1 december 14.00-17.00 openst. en tent.st. “joannes gouverne” SK
1 december  20.00 uur kamerorkest locatelli  SK
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 
7 december Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West 
8 december 15.00 uur vrouwenkoor femmes vocales SK
15 december Kerstviering KBO 
21 december 19.30 uur concert oratoriumvereniging SK 
22 december 15.00 uur strijkersensemble  i giardini  SK
24 december Kerstavond in de buurt KB 
27 december Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht

SK*: Salvius Kerkje



3

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

Zonnebloemnieuws
Maandag 25 november hebben wij onze laatste activiteit voor dit 
jaar.

Er is dan een gezellige advent middag voor u gepland in het
Tuurhoes te Guttecoven. Het word een leuke middag om alvast een 
beetje in de kerstsfeer te komen.
We beginnen om 14.00 uur met een vertelling over kerststalletjes, 
daarna is er gezellige muziek .
Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en een drankje, en bij binnen-
komst is er voor iedereen een gratis lootje voor de kerstloterij.

Deze middag kost u 5 euro, u kunt zich aanmelden bij een van onze 
vrijwilligers of bij:
Limbricht  Lilian Hoedemakers-Thissen  046-4526633
Einighausen  Rien Stelten    06-1413943
Guttecoven  Miriam Tummers   046-4858619
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MANSLUUJ STEHUNG   
“ veur ós, door ós” 

 

24 november 
11:11 uur 

gemeenschapshuis 
 

Voor alle Limbrichtenaren boven 18 jaar 
 

Na afloop afterparty 
 

Volg ons op Facebook voor verdere info 
 
 

Kaarten zijn te bestellen bij: 
 

henkcaris@kpnmail.nl 
 
 

Save the date Save the date !! 
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                                   Algemeen Programma  
    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 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
 

                                                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  bel met Gertie de Klein T. 06-133 70 258 
Hof van Eynatten 1 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 

19 oktober t/m 3 november 2019 

 
ALLERHEILIGEN  -  ALLERZIELEN 
„Hoe gaat het met je?” – In vele gevallen hoor je dan dat iemand het 
druk heeft. Wij leven vaak zo gehaast dat wij er nauwelijks aan toe 
komen om ons te realiseren dát wij leven. Er komen zo veel indrukken 
op ons af, dat wij die nauwelijks meer kunnen verwerken en dat je zelf 
de indruk krijgt dat je geleefd wórdt, in plaats van te léven. Om dan toch 
maar wat te hebben om te leven, zoek je nóg meer indrukken en 
afleiding - een vicieuze cirkel. Ons leven belandt in de oppervlakkigheid. 
Zodoende denken wij er nauwelijks meer aan, waarom en waarvoor wij 
leven. Wat is het uiteindelijke doel van ons bestaan? 
Deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen 
nodigen ons uit om stil te staan bij dit doel van 
ons leven. Wij zijn door God geroepen en 
bestemd om eeuwig te leven, en wel tot een 
leven in Gods heerlijkheid, tot een leven bij 
Hem. Wij zijn geroepen om te delen in het 
heilige leven bij God.  
Het zou goed zijn om daar eens bewust aan te 
denken. Wat zal er aan het einde van mijn 
leven blijven? Dat is niet onze baan, ons geld 
of prestige. Wat blijft is het goede, dat wat ik in 
Gods ogen aan goeds gedaan heb; bewust uit 
liefde tot Hem. Wij zouden ‘rijk’ moeten zijn aan goede werken. 
Wie eerlijk in zijn hart kijkt, zal daar nog heel wat tekorten vast stellen. 
Wat de liefde tot God betreft zijn we vaak heel arm. En dit gebrek aan 
edelmoedigheid en liefde blijft soms ook als wij in de genade en 
vriendschap met God, in de vergeving van de zonden, zijn gestorven. 
Daarom wil God ons na de dood nog verder louteren opdat wij met een 
grotere liefde, een liefde die God meer waardig is, aan het leven in de 



hemel kunnen delen. De Kerk spreekt daarom van een plaats van 
loutering, het vagevuur, waarin die zielen van de overledenen terecht 
komen, die wél in de liefde tot God gestorven zijn, maar nog niet de 
vurige liefde van echte heiligen hebben. En dat zijn wellicht de meeste 
overledenen.  
Met ons gebed kunnen wij deze zielen in het vagevuur helpen, door God 
te vragen, dat Hij hen spoedig in de hemel moge opnemen. Allerzielen 
is een dag om met name voor de overledenen te bidden, door het 
meevieren van de heilige mis en door het gebed op het kerkhof. Zo zijn 
wij écht met onze overledenen over de dood heen verbonden. 
 
Wij herdenken alle overleden parochianen, in het bijzonder: 
Juul Revenich    27-01-2019  83 jaar 

Corry Lemans-Peters   15-03-2019  87 jaar 

Corrie Keulen-Janssen  13-03-2019  94 jaar 

Math Salden    22-04-2019  77 jaar 

Jac van Neer    14-05-2019  82 jaar 

Mia Zelissen-Hochstenbach  25-07-2019  91 jaar 

Louis Menten    05-08-2019  81 jaar 

Mia Sanders-Gorissen  17-08-2019  80 jaar 

 
Heer, aan U vertrouwen wij de zielen van de overledenen toe. 

Zij zijn gestorven voor de wereld: laat hen nu leven bij U; 
en reinig hen in uw liefdevolle barmhartigheid van de zonden 

die zij in menselijke zwakheid hebben bedreven. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
De tijd om God te zoeken 
  is dit leven. 
De tijd om God te vinden 
  is de dood. 
De tijd  om bij God te leven 
  is de eeuwigheid. 

 
Gebed voor de overledenen in het Allerzielenlof: 
Niet alle namen van parochianen die dit jaar zijn overleden, zijn ons 
bekend. Indien u het op prijs stelt dat de naam van uw dierbare bij het 
Allerzielenlof vermeld wordt, vragen wij u om dit bij de pastoor tijdig 
kenbaar te maken. Wij sluiten graag allen in ons gebed in. 



Kerkdiensten 
Zaterdag 19 oktober;  Vooravond 29ste zondag door het jaar:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de 

parochie; voor Mia Lomme (off); jaardienst voor Josephus van den 
Bongard-Anna Crijns (st.); voor Lies Lomme. 

Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag. 
Zondag 20 oktober: 29e zondag; Wereldmissiedag; H. Gerardus 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Nico Cosemans (jrd); voor Wil Wenmakers en 
Maria Elisabeth Heutmekers, alsmede voor Maria Hubertina 
Heutmekers en Maria Agnes Heutmekers (jrd); voor Mia 
Notermans-Hauwé; voor Lena Keulers-Heffels, alsmede voor 
Hein, Pierre en Peter Jozef;  

Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie;  voor 

Math Salden (off); 
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag 
Maandag 21 oktober:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: jaardienst voor Margret Otto-Causin. 
Dinsdag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 23 oktober:  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Donderdag 24 oktober:  
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 25 oktober:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Ans Hikspoors 
Zaterdag 26 oktober;  Vooravond van de 30ste  zondag door het jaar:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Lomme; voor Jan Dreissen (offergang); als jaardienst voor de 
overleden echtgenoten Sjra en Mia Tummers-Wetzels (st.); als 



jaardienst voor Joep en Mia Bogie-Coenen en Theo Bogie (st.); 
voor Lies Lomme; als jaardienst voor Annie en Pierre Hermans-
Lomme en zoon Sjra. 

Zondag 27 oktober: 30ste zondag door het jaar: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; 1ste jaardienst voor Lieske Vranken-van Oppen; voor 
Lambert Oberndorff en Elisabeth Oberndorff-Notermans (jrd); voor 
Sjang Oberdorff en Helena Göbbels (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Jac van Neer (off); voor pater Ben de Vries;  

15.00 uur: Limbricht: Plechtig Allerzielenlof met gebed voor de 
overledenen van het afgelopen jaar, aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof.   

Collecte voor het onderhoud van de graven op het kerkhof. 
Maandag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 29 oktober:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 30 oktober: Z. Maria Teresa (Tauscher) van de H.Jozef 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zieken. 
19.45-20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 31 oktober:  
18.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de overleden parochianen. 
Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen  
09.00 uur: Guttecoven: H. Mis: voor de overleden parochiepriesters 
10.00-11.00 uur: H. Communie voor zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de overleden parochianen 
Zaterdag 2 november; Allerzielen,  
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Requiemmis/oude ritus: voor de 

overleden parochianen. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): voor de 

parochie; zeswekendienst voor Lies Lomme. 
Zegening van het Hubertusbrood 
Zondag 3 november: 31ste  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 
Mia Sanders-Gorissen (off); gest. jaardienst voor ovl ouders 
Schmeitz-Crijns; gest. jaardienst voor Mia en Jan de Groot-
Schrijen; 

15.00 uur: Einighausen: Plechtig Allerzielenlof met gebed voor de 
overledenen van het afgelopen jaar, aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof. 

Collecte voor het onderhoud van het kerkhof.   
15.00 uur: Guttecoven: Plechtig Allerzielenlof met gebed voor de 

overledenen van het afgelopen jaar, aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof.   

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van het kerkhof.  
 

Om te noteren: 
Maandag 28-10, 20.00 uur : Bijbelmeditatie in pastorie. 
Zondag 10-11, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 

Zondag  10-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
 
Actie kerkbalans 2019: 
Onlangs werd deze actie in ons dorp gehouden en een aantal mensen 
heeft positief gereageerd. Er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen 
gekomen en ook hebben mensen die al mee deden hun kerkbijdrage 
verhoogd. We bedanken alle mensen voor hun medewerking! 
U kunt uw formulier alsnog bij de pastorie afgeven. 
 
Filmavond op 14 november 
Alle parochianen zijn weer uitgenodigd voor een filmavond. Deze keer 
staat de film in het teken van 75 jaar bevrijding en gaat over het verzet 
in Rome, waardoor vele joden door katholieke priesters gered werden. 
Een film met een opmerkelijke slotscene …! 

 Op donderdag 14-11 om 20.00 uur, Tuurhoes, Guttecoven. 
 Voor de parochianen van Guttecoven, Einighausen en Limbricht.  
 Entree: vrije gave. 

 
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 
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S.G.L.  Bezettingsschema 20-10-2019 t/m 01-11-2019 
 

Zo 20-10-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    
Ma 21-10-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   22-10-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 23-10-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  24-10-2019 Aero gym  19:30  KZ 
   
Vr   25-10-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 Sjroopbuurt  22:30 KZ 
 
Za  26-10-2019  Muziekvereniging  09:00 Gehele 
   Gebouw 
. 
Zo  27-10-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
.    
Ma 28-10-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   29-10-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Projectgroep  16:30 GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 30-10-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 
Do  31-10-2019 Team Dag Karin Rochel  08:30 KZ 
 Aero gym  09:30  KZ  
 
Vr   01-11-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 .   
Za  02-11-2019  Optie Zuid-West  08:30  
 Jean van Gugten  20:30 KZ 
 
Zo  03-11-2019  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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