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 Jaargang 53         Nummer 09      17 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 31 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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Veur de väöle blieke van belangsjtelling biej ’t euverlieje 
van miene man, òzze pap en trotse opa


Lei Dreissen 
Wille veer uch hartelik bedanke, de väöle kaarte, 

prachtige bloume en fein weurt höbbe op òs deipe 
indrök gemaak.


Truus, Karl, Pascal, Afke, Isa, Sem en Liv.
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    Buurtvereniging Zuid-West 
 

Nieuws van buurtvereniging “Zuid-West” 

 
 
Kidsweekend 
 
Helaas heeft het bestuur na overleg besloten om het kidsweekend van 6 
en 7 juni in verband met het Corona virus te annuleren.  
 
Agenda 2020 (onder voorbehoud) 
 
22 augustus   Familiedag 
4 oktober  Natuurwandeling 
12 december   kerstmiddag senioren 
 



     

.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 

23 mei t/m 7 juni 2020 
 
Het leven is méér dan ‘Corona’ 
Langzaam aan gaan de beperkende maatregelen van de laatste tijd wat 
minder worden. De kappers, de restaurants en ook de grenzen gaan 
open. Het leven moet doorgaan. Niet zelden gebeurt het om 
economische redenen. Op zich begrijpelijk, want ook dat is een niet 
onbelangrijke aspect van ons leven. 
Toch zullen enkele beperkingen blijven en 
het wordt ons er enigszins ingehamerd: 
“1,5 m afstand blijft de norm!” Om 
gezondheidsredenen is het goed om de 
nodige veiligheid te bewaren en dat kan 
niet zonder regels. In zoverre is zulk een 
‘afstandsregel’ wel verstandig.  
Is daarmee echter een norm aangereikt, 
die het goede samenleven tussen mensen 
kan bepalen? Hebben wij daarvoor niet 
een veel diepere norm voor nodig? Dat wij 
namelijk ons zelf en de ander weer leren 
zien naar de innerlijke waardigheid van 
iedere mens, als voortkomend uit Gods 
liefde en geroepen om eens bij God te 
leven. En van daaruit ook een innerlijke 
solidariteit met elkaar, of anders gezegd: 
de liefde die Christus ons heeft voorgeleefd. Nodiger dan de afstand is 
de innerlijke nabijheid van mensen. 
In deze dagen vieren wij het feest van de Hemelvaart van de Heer. 
Veertig dagen na Pasen is Hij voor de ogen van zijn leerlingen naar de 
hemel opgestegen. “Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden bij Mij”, 
had Jezus tevoren tot zijn leerlingen gezegd. Wij zijn door Christus 



geroepen om eens te leven in de eeuwigheid bij God. Deze blik op de 
toekomst kan alles in ons leven in een ander licht zetten: niet hetgeen 
wij hier op aarde zien en meemaken heeft het laatste woord, maar dit 
leven bij God. Niet pijn en verdriet, niet succes en winst, niet verwachting 
of teleurstelling, maar de toekomst die God ons bereid heeft, is blijvend. 
Leven voor die toekomst, leven in het licht van Gods liefde, dat zou de 
‘norm’ voor ons leven, tenminste als christenen, moeten zijn. Niet 
“Corona’ moet ons leven beheersen, maar Gods liefde.  
 
Dit jaar geen processies 
Vanwege de maatregelen 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 naar 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.  
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 
 

Geen bidprocessie naar de Veldkapel 
In de maand mei zal geen gezamenlijke bidprocessie naar 
de Veldkapel zijn. U bent allen 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) 
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 

Bij voorbaat dank! 

 



Kerkdiensten 
 
 

➢ De onderstaande mistijden worden hier vermeld zodat u zich 
thuis daarbij geestelijk kunt aansluiten. Op dit moment is 
nog niet volledig duidelijk of de hh. Missen vanaf 1 juni als 
openbare heilige Missen gevierd kunnen worden. In ieder 
geval zal het aantal personen in de kerk per dienst tot max. 
30 beperkt zijn.  

 
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. 
Maandag 25 mei: H. paus Gregorius VII 
09.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; 
14.30 uur: Gebed van de pastoor bij de veldkapel 
Dinsdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester 
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 7e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 28 mei:    
08.40 uur: Einighausen: Rozenkransgebed 
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 29 mei: H. paus Paulus VI 
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 30 mei: Vigilie van Pinksteren 
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 31 mei: Hoogfeest van Pinksteren    
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. Gest. jaardienst voor 
Walter van Noothoorn en voor Mia van Noothoorn-Kleintjens. 

Maandag 1 juni: Pinkstermaandag 
11.00 uur: Limbricht: Leesmis: Om Gods zegen over de parochie. 
Dinsdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren 
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis ter ere van H. Antonius; Aansluitend 8e 

noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden van de parochies. 
Donderdag 4 juni: Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken.  
Vrijdag 5 juni: H. Bonifatius, martelaar 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis / oude vorm: tot eerherstel. 
Zaterdag 6 juni: H. Maria op zaterdag  
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met samenzang: voor de parochie. 
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de H. Drievuldigheid    
09.45 uur: Einighausen: H. Mis met samenzang: voor de parochie 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis met samenzang: voor de parochie; voor 

Wil Keulen, tevens jaardienst voor Corrie Keulen-Janssen en 
zeswekendienst voor Wim Keulen. 

 

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

 
In de Heer overleden is: 
Peter Beusen, Limborghstraat 12, 78 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 
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Hoewel wij het zelf niet zo ervaren, behoren we toch in het 
corona-jargon tot de “kwetsbare ouderen”.

Op woensdag 29 april werden wij verrast door een kaartje in de 
brievenbus met daarop een hartje en de tekst “Hou vol”.

Een geweldig leuk gebaar dat wij zeer op prijs hebben gesteld.

Hartelijk dank aan de anonieme maker(s) en gever(s).

 
G. & A. Slootweg, Grootveldstraat 4, Limbricht

Bedankt.

Wij kregen geen handdrukken, knuffels of kusjes maar wel veel 
lieve felicitaties, bloemen, kaarten en telefoontjes bij gelegenheid 

van ons gouden huwelijk.

Heel hartelijk bedankt aan allen die ons hiermee hebben verrast. 
Geweldig!

Joep en May Prick.
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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.



12


