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 Jaargang 53         Nummer 10     6 juni 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 14 juni 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
22 augustus familiedag buurt zuid-west
13 september Sjroopdaag SB 
eind oktober Sjnapsproeverij SB 
4 oktober  natuurwandeling buurt zuid-west
20 november Dart en biljart-tournooi in het gemeenschapshuis
12 december  kerstmiddag senioren buurt zuid-west
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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

Dankbetuiging

Via deze waeg wille veer eederein bedanke veur alle sjteun, 
leeve en treustende weurt de väöle kaarte en bloume die veer 
mochte ontvange wie Peter in ut ziekehoes loog en Bie zien 

euverlieje!

Dit is veur os eine hele grote sjteun gewaes!

Nicole, Bart en Jelle Wolters



     

.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 

6 t/m 21 juni 2020 
 
Een kostbare schat 
Na vele weken van strikte beperkingen worden de bezoekersregelingen 
intussen verder versoepeld. In bejaardentehuizen en ziekenhuizen 
wordt weer een enkele bezoeker toegelaten en ook de grenzen gaan 
open voor familiebezoek. Daardoor besef je 
des te meer hoe waardevol het is om 
gewoon met de ander samen te kunnen zijn.  
Ook in de Kerk gaan de deuren nu steeds 
verder open. De heilige missen zijn weer 
publiekelijk toegankelijk, zij het nog voor 
een beperkt aantal personen. Vanaf het 
weekend van 13/14 juni, waarop de Kerk 
Sacramentsdag viert, is het ook weer 
mogelijk om de H. Communie te ontvangen. 
Menigeen ziet er al wekenlang naar uit. Juist 
dan mag je beseffen hoe kostbaar dit Heilig 
Sacrament voor ons: niet een iets – geen 
stuk heilig brood - , maar een Iemand, 
namelijk Jezus Christus zelf, verborgen 
onder de gedaante van brood. In de 
Communie mogen wij de levende Heer 
ontvangen. Hadden wij de processies kunnen houden, wat helaas dit ja 
nog niet mogelijk is, dan hadden wij Jezus door onze straten mogen 
dragen, om Zijn zegen over ons te vragen.  
In het Oude Testament zeiden de joden: “Is er wel een volk zo groot als 
ons volk dan zijn god zo nabij heeft als onze God!” Hoe te veel meer 
hebben wij recht en reden om dit te mogen zeggen! Hoe bijzonder is het 
toch dat wij God in ons midden mogen hebben, de levende Heer zelf. In 
het heilig Sacrament is Hij altijd aanwezig in het tabernakel in de Kerk. 



Gelukkig zijn nu onze kerken open. Neemt u  zich de tijd om Jezus te 
bezoeken en even te aanbidden. Hij is er, Hij ziet u, Hij wacht op u. En 
laten wij Hem altijd waardig en vol liefde ontvangen in de Communie. 
Christus, in ons midden is werkelijk voor ons een kostbare schat.  

 
De deuren gaan steeds verder open 
Vanaf 1 juni zijn de heilige missen in de kerk weer voor iedereen 
toegankelijk. Echter is het aantal bezoekers beperkt tot 30 personen. 
Daarom geldt voor de weekenden van 13/14 juni; 20/21 juni en 27/28 in 
de kerken van Guttecoven en Einighausen een reserverings-regeling; u 
dient tevoren op te geven met hoe veel personen u komt. Voor Limbricht 
en voor alle overige diensten geldt: vol = vol.  

➢ Plaats-reservering in Guttecoven bij mw. S. Sijmons, 
Wijnrankenstraat 1, tel. 4854671; mail: s.sijmons@netnet.nl  

➢ Plaats-reservering in Einighausen bij mw. N. Strikers, Heistraat 
41, tel. 4517585, L.Strikers@hetnet.nl   

Vanaf 1 juli zijn maximaal 100 personen in de kerk toegelaten en is geen 
reservering vooraf meer nodig. Door de 1.5m-afstand-regeling zijn 
echter minder plaatsen in de kerk beschikbaar. 
 
Antoniusviering in Guttecoven 
13 juni is de feestdag van de H. Antonius van Padua. In 
een lange noveen heeft de parochie van Guttecoven zich 
op dit feest voorbereid. Na de h. mis op zaterdag 13 juni 
zijn alle parochianen in het bijzonder de Antonius-
vereerders, ook welkom in het Tuurhoes voor koffie en 
vlaai. Zoals in de kerk geldt ook hier het aantal van 
maximaal 30 personen.  
 
Pastorie Einighausen wordt verkocht 
Sinds het vertrek van pastoor Kerkhofs is de pastorie in Einighausen niet 
meer bewoond. Het kerkbestuur heeft verschillende pogingen gedaan 
om dit pand te verhuren, ter beschikking te stellen aan statushouders of 
er zelfs meerdere appartementen in te creëren. Dit alles bleek echter om 
diverse redenen niet mogelijk. In goed overleg met het Bisdom is daarop 
besloten om de pastorie te verkopen. Met een zekere pijn in het hart 
heeft het kerkbestuur deze beslissing moeten nemen.  
In de laatste jaren heeft de stichting ZIE! in de pastorie activiteiten 
georganiseerd voor met name alleenstaanden en bejaarden. Een zeer 
waardevol initiatief, waarbij men in huiselijke sfeer velen de gelegenheid 
gegeven heeft voor maaltijden en ontmoeting. Het zou fijn zijn als de 

mailto:s.sijmons@netnet.nl
mailto:L.Strikers@hetnet.nl


werkzaamheden van ZIE! op een andere plek in Einighausen verder 
kunnen doorgaan. Het kerkbestuur wenst ZIE! hierbij veel succes. 
Geïnteresseerden voor de koop van de pastorie kunnen zich wenden tot 
makelarij Marcant: www.marcant-wonen.nl  
 
Kerkdiensten 
 
 

➢ In de maand juni blijf het aantal plaatsen in de kerk beperkt 
tot max. 30 personen.  

➢ Op zaterdag/ zondag 6/7 juni geldt: vol=vol. Komt u dus op 
tijd; Na 30 personen gaat helaas de deur dicht. 

➢ Op 13/14 juni; 20/21 juni en 27/28 dient men in Einighausen 
en Guttecoven vooraf een plaats te reserveren;  u leest 
daarover verder in deze kerkberichten. In Limbricht blijft 
gelden: vol=vol.  

 
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: voor de parochie; voor Mia en Lies 

Lomme; voor Joep Evers. 
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de H. Drievuldigheid    
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Wil Keulen, tevens 

jaardienst voor Corrie Keulen-Janssen en zeswekendienst voor 
Wim Keulen. 

Maandag 8 juni:  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 9 juni: H.Efrem, diaken en kerkleraar 
19.00 uur, Guttecoven: H. mis: ter ere van de H. Antonius; voor 

levenden en overledenen van de Antoniusvereerders; als 
jaardienst voor de overleden ouders Peters-Willen; voor de 
intenties van de offeraars bij de H. Antonius.   

Aansluitend 9e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 10 juni: 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden Corona-patiënten. 
Donderdag 11 juni: H. Barnabas, apostel   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis.: om roepingen  
Vrijdag 12 juni:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm: voor de gezinnen. 

http://www.marcant-wonen.nl/


Zaterdag 13 juni: H. Antonius van Padua. 
09.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; voor de offeraars bij 

de H. Antonius;  voor Mia en Lies Lomme; voor pastoor Ben 
Janssen.    Aansluitend samenzijn in het Tuurhoes. 

Zondag 14 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament    
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor  Lei 

Jetten en Rosa Bonné.  
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Sjra Vleeshouwers. 
Aansluitend: Sacramentele zegen met het Allerheiligste. 
Maandag 15 juni:  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 16 juni:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij  de 

Veldkapel; voor de ouders Thei en Mia Geurts-Wetzels. 
Woensdag 17 juni:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden van de parochies. 
Donderdag 18 juni:    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken.  
Vrijdag 19 juni: Hoogfeest van het H. Hart van Jezus  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis / oude vorm: tot eerherstel. 
Zaterdag 20 juni: Onbevlekt Hart van Maria 
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; voor Mia en Lies 

Lomme; voor Thea en Jan Schmeits en de overl. ouders Schmeits-
Neis.  

Zondag 21 juni:  Twaalfde zondag door het jaar   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie.  
 

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


