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 Jaargang 53         Nummer 08      09 mei 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 17 mei 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
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Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven na het 
overlijden van

Thea Hendrikx-Thissen

In de dagen na haar heengaan steunde het ons, 
te ervaren dat u ons verdriet deelde. 

De vele kaarten, bloemen, en telefoontjes hebben ons 
goed gedaan en waren voor ons een grote troost.

Hiervoor onze oprechte dank.

Jo (Joep) Hendrikx en kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
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    Buurtvereniging Zuid-West 
 

Nieuws van buurtvereniging “Zuid-West” 

 
 
Paasactiviteit 2020  
 
Met Pasen hebben alle kinderen van onze leden in de leeftijd van 1 t/m 6 jaar thuis 
een surprise ontvangen van de paashaas. Hieraan gekoppeld was een 
kleurwedstrijd. Deze is gewonnen door Fen Wolters, en Ilse van Meerndonk. 
kreeg de aanmoedigingsprijs. Foto’s van hun tekeningen en de prijsuitreiking zijn 
te zien op de website en facebookpagina van Zuid-West. 
 
Agenda 2020,  
 
6 en 7  juni  Kids-weekend (onder voorbehoud) 
22 augustus   Familiedag 
4 oktober  Natuurwandeling 
12 december   kerstmiddag senioren 
 
Bestuur 
 
Het bestuur is op zoek naar een extra bestuurslid. Heb je interesse om een paar 
keer per jaar te vergaderen en de activiteiten mee te organiseren neem dan contact 
op met Marcel Vleeshouwers, 06-54225110. Bel, SMS, of App. 
 
Nieuwsbrief / website 
 
Inmiddels zijn al heel wat leden geabonneerd op de digitale nieuwsbrief 
van Zuid-West. Op gezette tijden krijg je dan - via email - het laatste 
nieuws en mededelingen. Graag willen we het aantal abonnees uitbreiden 
zodat iedereen via deze digitale snelweg op de hoogte kan worden gebracht 
van al onze activiteiten. Verder staat ook alle info op onze website: 
www.zuidwest.limbricht.com, en staan er geregeld berichten op onze face-
book pagina. 
Opgeven kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen met vermelding 
‘nieuwsbrief’ naar ons e-mail adres: zuidwest@limbricht.com 
 



     

.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 

9 t/m 24 mei 2020 
 
Maria, onze hemelse Moeder 
Een vader vertelde eens het volgende. Zijn zoon van 11 kwam thuis en 
vroeg meteen: “Waar is mam?”. De vader vertelde dat zij even naar de 
winkel was gegaan, waarop de tiener spontaan reageerde: “Hier is ook 
nooit iemand thuis …!”  
Dat de vader thuis was telde blijkbaar niet; moeder was gevraagd. Als 
kinderen pijn en verdriet hebben, iets moois of moeilijks willen vertellen, 
dan kan dat vaak het best bij de moeder. Die voelt dat het beste aan; die 

kan het beste troosten. Dat maakt 
de vader in een gezin niet 
overbodig; integendeel. vader en 
moeder hebben beide in de 
opvoeding van kinderen een 
eigen plaats en rol. Kardinaal 
Daneels uit België schreef eens: 
“In de wereld van de moeder 
beleeft het kind een onbegrensde 
overvloed: de moeder heeft alles 
en ze kan alles geven. De vader 
zegt echter dat dit niet zo is: de 
voorraad is beperkt, er is 
schaarste. Zo ontdekt het kind 
limieten, barrières. Het leert dat 
het zelf de wet niet maakt, maar 

de wet van elders en van verder ontvangt. … De vader ordent de wereld 
en het kind.” 
Goedheid in overvloed én grenzen stellen: beide heeft een kind in de 
opvoeding nodig. Deze Moederdag is een mooie aanleiding om onze 
moeder te danken voor haar zorg en aandacht, maar eigenlijk ook om 



onze beide ouders voor hun liefde en opvoeding te danken. Wie de 
moeder eert, eert trouwens ook de vader. Hun relatie gaat immers aan 
die met de kinderen vooraf. En van de vader zou een kind ook mogen 
leren om van zijn moeder te houden, door het voorbeeld namelijk van 
zijn eerbied voor haar. 
God heeft ons ook een moeder gegeven: Maria. Zijn is de moeder van 
Jezus, Gods Zoon die uit haar geboren werd. In ons doopsel worden wij 
kinderen van God en horen wij Jezus. In zekere zin droeg Maria dus ook 
reeds ons, toen zij in verwachting was van Jezus. Zij is echt onze 
geestelijke moeder, de moeder in de hemel. De weg naar Jezus en de 
liefde tot Hem toont zich dan ook in de liefde tot Maria. En van Maria 
kunnen we leren om van Jezus te houden: door haar geloof, liefde, 
zuiverheid en trouw. Deze meimaand is een mooie gelegenheid om veel 
tot Maria te bidden. En in deze tijd hebben wij nood en zorgen genoeg! 
Onze kerken zijn daarvoor ook geopend. Welkom bij Jezus en de heilige 
maagd Maria! 
 
Dit jaar geen processies 
Vanwege de maarteregelen rondom het Corona-virus is het praktisch 
heel moeilijk om de processie voor te bereiden en te houden. Helaas 
kunnen de processie in de drie dorpen dit jaar dus niet doorgaan. 
 
Eerste Communies verplaatst 
De vieringen van de Eerste H. Communies zijn na het najaar verplaatst:  

- Zondag 6 september: Eerste H. Communie in Limbricht  
- Zondag 13 september: Eerste H. Communie in Guttecoven 

 
Noveen ter ere van de H. Antonius - Vrienden van Antonius 
Ook de komende dinsdagen bidden we in de kerk 
in Guttecoven 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 uit de 
kerk meenemen. U kunt zich ook aansluiten bij de 
Vrienden van Antonius. 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 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 / Moederdag:    
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 11 mei: 
09.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; 
14.30 uur: Gebed van de pastoor bij de veldkapel 
Dinsdag 12 mei: H. Pancratius, martelaar 
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 13 mei: H. Servatius, bisschop, feest 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 14 mei: H. Mattias, apostel, feest   
08.40 uur: Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 15 mei: Alle heilige bisschoppen van Maastricht 
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 16 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 17 mei: Zesde 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 18 mei: H. Johannes, paus en martelaar 
09.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; 
14.30 uur: Gebed van de pastoor bij de veldkapel 



Dinsdag 19 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 20 mei: Z. Jozefa Stenmans/Vooravond Hemelvaartsdag 
18.40 uur: Guttecoven: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Guttecoven: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer  
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. 
Vrijdag 22 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge 
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 23 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 24 mei: Zevende 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: 
Thea Hendriks-Thissen, Beekstraat 8, Limbricht, 90 jaar 
Peter Wolters, Pagestraat 24, Limbricht, 56 jaar 
Clara Dreissen, Huize “De Baenje”, Sittard, 81 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) 



10

JOEHOE!!!!! 

Ben jij 5, 6 of 7 jaar oud? 

 1e KENNISMAKING MET KORFBAL
SPORTPARK AAN DE ALLEE 8 IN LIMBRICHT. 

Dat kan op: Woensdag 20 mei. 
Hoe lang duurt dat?   18.00-18.45 uur. 
Je bent welkom:  Tussen 17.50 uur en 18.00 uur. 

Tip:   Doe sportkleding aan en neem  
voetbalschoenen/gymschoenen mee voor buiten. 

Wie mogen er meedoen? Meisjes en jongens! 

Wil je komen of willen jullie meer weten?  
Bel met 06-53159392 (Sanne) of 06-28683158 (Guido) 

Meer info: Facebook van KV Gazelle! 

Onze activiteiten vinden plaats volgens Corona-protocollen! 
Graag omgekleed komen, kleedlokalen zijn gesloten.      

Groetjes, Sanne en Guido. 
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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2020
         VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 53:     2020     

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 05-01-2020. 11-01-2020. 3 weken
2 26-01-2020. 01-02-2020. 2 weken
3 09-02-2020. 15-02-2020. 3 weken
4 01-03-2020. 07-03-2020. 2 weken
5 15-03-2020. 21-03-2020. 2 weken
6 29-03-2020. 04-04-2020. 3 weken
7 19-04-2020. 25-04-2020. 2 weken
8 03-05-2020. 09-05-2020. 2 weken
9 17-05-2020. 23-05-2020. 2 weken

10 31-05-2020. 06-06-2020. 2 weken
11 14-06-2020. 20-06-2020. 2 weken
12 28-06-2020. 04-07-2020. 2 weken
13 12-07-2020. 18-07-2020. 3 weken
14 02-08-2020. 08-08-2020. 3 weken
15 23-08-2020. 29-08-2020. 2 weken
16 06-09-2020. 12-09-2020. 2 weken
17 20-09-2020. 26-09-2020. 2 weken
18 04-10-2020. 10-10-2020. 2 weken
19 18-10-2020. 24-10-2020. 2 weken
20 01-11-2020. 07-11-2020. 2 weken
21 15-11-2020. 21-11-2020. 2 weken
22 29-11-2020. 05-12-2020. 2 weken

23** 12-12-2020** 19-12-2020. 3 weken

1 03-01-2021. 09-01-2021. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 12 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.
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