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 Jaargang 53         Nummer 07      25 april 2020

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 3 maart 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt   *SB: Sjroopbuurt

Zoals u wellicht weet zijn de meesten activiteiten in verband met het 
Corona virus tot nader bericht geannuleerd. 
Zodra de situatie wijzigt en activiteiten weer doorgang vinden wordt 
de activiteiten kalender weer geüpdatet. Voor reeds ingeplande 
activiteiten verwijzen wij u door naar de organisatie voor de actuele 
stand van zaken. 

Alle activiteiten in de oude Salviuskerk zijn tot juni geannuleerd. Voor 
de meeste concerten wordt een alternatieve datum gezocht. Voor de 
meest actuele informatie kijk op onze website: www.salviuskerkje.nl

mei/juni
mei/juni Bezoek aan chocoladefabriek Rosseau in Sittard SB
14 juni Versieren straten b.g.v. de jaarlijkse sacramentsprocessie SB

juli - december
10 juli Pub-kwis SB
13 september Sjroopdaag SB
eind oktober Sjnapsproeverij SB 
20 november Dart en biljart-tournooi in het gemeenschapshuis.
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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

Contributierondgang 2020

Het bestuur van het GBL vind het op dit moment niet verantwoord om 
de contributie van het contactblad op te halen.

Dus bij deze een oproep aan de vrijwilligers ,die het geld zouden 
gaan ophalen. Wacht even met het innen van de contributie tot de 
situatie rondom de coronacrisis dit weer toelaat.

Natuurlijk gaat ook de vrijwilligersmiddag op 18 april niet door. Wij 
zullen hiervoor te zijner tijd een nieuwe datum plannen.

De bezorging van het contactblad blijft vooralsnog gewoon doorgaan.

Bestuur Gemeenschaps Belangen 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 

25 april t/m 10 mei 2020 
 
“Het is niet goed dat de mens alleen zij…” 
Intussen zijn we al een tijdje op weg met een leven onder de 
Coronamaatregelen. Voor wie van dichtbij de uitwerkingen van deze 
infectie meemaakt, zijn deze matregelen alleszins begrijpelijk. Voor 
anderen zijn ze ook zeer ingrijpend. Bij ouderen, die nog maar 
nauwelijks bezoek kunnen ontvangen, komt het hard aan. Maar ook 
kinderen zien er 
naar uit om weer 
hun klasgenoten 
en de 
onderwijzers te 
kunnen 
ontmoeten. En 
ook in de gewone 
omgang blijft de 
1,5 m - afstand 
iets onnatuurlijks 
hebben. We zien 
en voelen nu duidelijk wat we allemaal moeten missen.  
Door al die maatregelen merken wij hoe zeer de mens een sociaal 
wezen is. Gericht-zijn op elkaar, leven met anderen, zit ingebakken in 
de natuur van iedere mens. Door de steeds sterkere individualisering in 
de afgelopen jaren waren we dat al bijna vergeten en leefden we in die 
zin voorbij aan ons zelf, aan onze eigen natuur. “Het is niet goed dat de 
mens alleen zij…”, staat al op de eerste bladzijdes van de Heilige Schrift, 
waar gesproken wordt over de schepping van de mens. De mens heeft 
een eigen natuur en wezen, meegegeven met de schepping; die kun je 
niet zo maar veranderen.  



God heeft ons mensen gericht op elkaar. Dat is ook het goede dat ons 
deze crisistijd laat ontdekken en haast aan de lijve laat ervaren. Zowel 
door het moeilijke, alsook op heel positieve wijze. Men heeft wat meer 
oog voor elkaar. Hoe fijn als in vele straten, haast huis aan huis, een 
kaarsje gebrand wordt om een Corona-zieke en zijn familie te 
bemoedigen. Of als mensen spontaan voor een ander boodschappen 
doen. En zo zijn er nog veel meer mooie voorbeelden van zorg voor 
elkaar.  
Hoe zal het straks verder gaan, als al deze maatregelen weer voorbij 
zijn? Hebben we dan iets er van geleerd, of gaat het leven weer even 
druk door dan voorheen, misschien nog drukker om alles weer in te 
halen? Hopelijk niet. We hebben nu de kans om het mooie te zien van 
de zorg voor elkaar. 
In deze tijd zoeken mensen ook meer het gebed, soms door gewoon 
maar even stil in de kerk zitten. Oog hebben voor elkaar gaat hand in 
hand met oog hebben voor God. Wij komen immers allen voort uit Gods 
hand. Ook dat laat ons deze crisistijd wat meer beseffen. Neemt u zich 
de tijd om even in de kerk te bidden. De deuren staan open. Met God 
leven en nadenken over onze uiteindelijke bestemming bij Hem hoort 
ook bij ons mens-zijn.  
Ik wens u allen veel kracht in deze Coronatijd en denk aan u in mijn 
gebed. Uw pastoor. 

 
Noveen ter ere van de H. Antonius - Vrienden van Antonius 
Op dinsdag 14 april zijn heeft pastoor Otto in 
Guttecoven na de prive-mis het eerste gebed 
gebeden van de noveen tot St. Antonius. Vanwege 
de maatregelen omtrent het coronavirus zijn de 
gelovigen uitgenodigd om thuis mee te bidden. U 
kunt hiervoor een noveenboekje vanuit de kerk 
meenemen. Intussen is ook al een nieuw 
noveenboekje gedrukt. Wij hopen dat na Pinksteren 
de missen weer openbaar zijn en dat de gelovigen de laatste 
noveenmissen in de kerk kunnen meevieren. 
Op zaterdag 13 juni is dan een Plechtige Viering ter ere van de H. 
Antonius.   
U kunt zich ook aansluiten bij de Vrienden van Antonius. Met uw 
donatie worden de H. Missen en de bloemen bij het Antoniusbeeld 
mogelijk gemaakt. 
Uw donaties kunnen worden ingeleverd bij Jacqueline Heutmekers, 
Kerkstraat 32c, Guttecoven, tel.: 046-4852970 



Kerkdiensten 
 De onderstaande mistijden worden hier vermeld zodat u zich 

thuis daarbij geestelijk kunt aansluiten.  
Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist, feest  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 26 april: Derde zondag van Pasen:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: om Gods 

zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 
09.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor;  
Dinsdag 28 april: H. Lodewijk Grignion de Montfort 
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-mis van de pastoor.  

Aansluitend 3e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 29 april: H. Catharina van Siena, kerklerares 
18.40 uur: Rozenkransgebed ter bescherming voor de Corona-epidemie 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 30 april: H. Joris, martelaar   
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 1 mei: H. Jozef, Arbeider 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor / oude vorm 
Zaterdag 2 mei: H. Marcus, evangelist, feest  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 3 mei”Vierde zondag van Pasen; Roepingenzondag:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: om Gods 

zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 4 mei:  
19.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor; voor de 

oorlogs-slachtoffers. 
Dinsdag 5 mei: 
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
18.40 uur: Guttecoven: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-mis van de pastoor.  

Aansluitend 4e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   



Woensdag 6 mei:  
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
19.45 – 20.45 uur: Limbricht: Uitstelling en aanbidding 
Donderdag 7 mei:   
08.40 uur: Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 8 mei: Zalige Clara Fey 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor / oude vorm 
20.00 uur: Gebed van de pastoor bij de veldkapel 
Zaterdag 9 mei:  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 10 mei: Vijfde zondag van Pasen:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: om Gods 

zegen en bescherming voor onze parochies. 
 

De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. U bent welkom.  

 
In de Heer overleden zijn: 
Lia van Hegelsom-Peeters, Michiels van Kessenichstraat 24, Limbricht, 

81 jaar. 
Luud Maryanowski, Beukenboomsweg 59, Guttecoven, 84 jaar. 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 
 

Geen bidprocessie naar de Veldkapel 
In de maand mei zal geen gezamenlijke 
bidprocessie naar de Veldkapel zijn. U bent 
alleen uitgenodigd om zelf bij de Veldkapel te 
bidden voor de verschillende intenties van deze 
tijd. Op verschillende momenten bidt de pastoor 
bij de Veldkapel. In kleine groepen kunt u zich 
daarbij aansluiten. (zie kerkdiensten) 
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