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 Jaargang 53         Nummer 11     20 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 28 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

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

GBL contributie rondgang contactblad
De contributierondgang voor het contactblad is in maart stopgezet 
vanwege de corona pandemie. Nu begint alles weer een beetje 
normaal te worden en willen wij de contributie weer komen ophalen.
Vanaf nu tot 17 juli kan een vrijwilliger van het contactblad langskomen 
om de jaarlijkse bijdrage van 7 euro te innen.
Het zou voor de vrijwilligers prettig zijn als u zoveel mogelijk met 
gepast geld kunt betalen, dus misschien kunt u die 7 euro alvast 
klaarleggen.

Zaterdag 18 juli om 14.00 uur staat de koffie klaar in het 
gemeenschapshuis voor de vrijwilligers van het contactblad en kan 
de opgehaalde contributie worden ingeleverd bij de penningmeester.



     

.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 

20 juni t/m 5 juli 2020 
 
Een goddelijke Helper 
“Vae soli” - “Wee degene, die alleen staat”, was een oud Romeins 

gezegde. Op kritieke momenten van ons 
leven of bij belangrijke beslissingen zijn wij 
niet graag alleen. We vinden het fijn als 
iemand bij ons aan wie we advies kunnen 
vragen, met wie we iets kunnen bespreken, 
met wie wij kunnen delen wat in ons leeft 
en omgaat.  
Zo wil God ons ook in ons leven heel nabij 
zijn: op alle kruispunten van ons leven, in 
goede en slechte tijden, juist dan als we 

steun en verdere oriëntering voor ons leven hard nodig hebben. Daartoe 
heeft Hij ons Zij Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest wil niet slechts 
bíj ons komen, maar zelfs ín ons. Hij spreekt diep binnen in ons hart om 
ons te steunen en te bemoedigen. En wel door ons altijd op God te 
richten.  
Hoe doet hij dat? Hij doet het als een vriend die het echt goed met ons 
bedoelt. Zo iemand zal ons niet naar de mond praten en niet alsmaar 
met ons verdrietig-zijn meepraten. Maar die zal ons aansporen om 
edelmoedig te blijven en ons niet op te sluiten in ons zelf. Maar met de 
kracht van God weer opnieuw te beginnen.  
Zo spreekt ook de Heilige Geest in ons door ons van binnen uit a.h.w. 
te trekken naar het goede: ‘Hoeveel mee vrede en vreugde zou je niet 
hebben, als je dit zou doen of dat zou laten, ...als je wat edelmoediger 
zou zijn, ...als je wat meer tijd zou nemen om te bidden!’ ‘Kijk naar Jezus, 
wat zou Hij gedaan hebben.’ 
Als we naar de stem van de Heilige Geest luisteren zal Hij in ons eigen 
hart komen wonen en daar onze Vertrooster zijn. 



 
Heilig Vormsel op 2 juli 
Op donderdag 2 juli ontvangen 12 jongens en 
meisjes uit onze parochies het sacrament van 
het Heilig Vormsel uit handen van rector L. 
Hendriks van het seminarie Rolduc. In de 
afgelopen weken hebben zij zich thuis en ook 
tijdens de catecheselessen in de pastorie op 
dit sacrament voorbereid. Moge de Heilige 
Geest hen sterken en bemoedigen op hun 
verdere levensweg. 

 
Zomerkampen St. Jozef 

In het verleden heeft het Bisdom 
Roermond jaarlijks Zomerkampen voor 
kinderen en jongeren georganiseerd. Met 
de opheffing van de pastorale diensten 
van het Bisdom dreigde dit goede initiatief 
weg te vallen. Onze parochie heeft dit 
opgepakt en kan daarom dit jaar 4 
zomerkampen voor jongens en meisjes in 
de leeftijd van 8 t/m 18 jaar aanbieden. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaren jongerenwerkers uit het 
verleden. 
Men kan zich opgeven via de website van het cluster:  
www.parochieclusterlimbricht.nl. Hier vindt u ook meer informatie over 
deze kampen. Deze kampen zijn conform de richtlijnen voor  
jongerenactiviteiten van het RIVM.  
 
Bijbelmeditaties gaan weer door 
Ook voor de volwassenen beginnen weer de catechese-bijeenkomsten. 
Op maandag 22 juni starten de bijbelmeditaties. Eens in de twee weken 
komt men bij elkaar om een tekst uit de Heilige Schrift te overwegen. 
Welkom! Opgave en informatie bij de pastorie. De komende 
bijeenkomsten zijn op maandag 22-6, 6-7 en 20-7 om 20.00 uur in de 
pastorie. 
 
 
 
 
 

http://www.parochieclusterlimbricht.nl/


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 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. 
 
Broederschap annuleert de bedevaart van 2020 
De bedevaart naar Kevelaer zal dit jaar geen doorgang vinden. Het 
bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met verdriet in het 
hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de 
coronacrisis. 
Door de voorschriften van de burgerlijke en kerkelijke overheden gelden 
er veel beperkingen, niet alleen in het Duitse Kevelaer, maar ook tijdens 
het busvervoer en in de omgang tussen mensen. Daardoor is het niet 
mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. Daar 
komt bij dat een groot deel van de pelgrims tot de risicogroep behoort. 
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar 
Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 13 september 2021 
in uw agenda. 
 
Denkt u aan de kerkbijdrage? 
Een parochie is voor de nodige financiële middelen volledig 
aangewezen op de giften van de parochianen. De regelmatige 
kerkbijdrage is hiervoor heel belangrijk. Vele parochianen ondersteunen 
al op deze wijze onze parochie. Daarvoor onze oprechte dank. Een ieder 
zouden wij willen vragen om de parochie     financieel te steun. Helpt u 
mee? Alvast dank.  
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Kerkdiensten 
 In de maand juni blijf het aantal plaatsen in de kerk beperkt 

tot max. 30 personen.  
 Op 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. Na 30 personen gaat 
helaas de deur dicht. 

 
 
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 overl. ouders Schmeits-
Neis (st.).  

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; jaardienst voor Horst 

Rother.  
Maandag 22 juni:  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 23 juni: Vooravond van de Geboorte van St. Jan de Doper 
19.00 uur, Guttecoven: H. mis: jaardienst voor de overleden ouders 

Willen-Mulleners (st.); voor de intenties van de offeraars bij de 
Veldkapel.   

Woensdag 24 juni: Hoogfeest van de geboorte van St Jan. de Doper. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Mgr. Gijsen. 
Donderdag 25 juni:    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 26 juni: H. Salvius, bisschop en martelaar 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm. 
Zaterdag 27 juni: Vooravond van de dertiende zondag door het jaar.  
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 pastoor Ben Janssens.  
Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar.    
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen.  



09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Dinsdag 30 juni: Eerste HH. Martelaren van de kerk van Rome  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Agnes Coenen- Peter 

Schrijen (st.); voor de intenties van de offeraars bij  de H. Antonius. 
Woensdag 1 juli:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: ter ere van et Kostbaar Bloed  
Donderdag 2 juli:    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis waarin toediening van het sacrament van 

het VORMSEL: om Gods zegen over de vormelingen en hun 
ouders. 

Vrijdag 3 juli: H. Thomas, apostel, feest 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis / oude vorm: voor Francis Lapoutre 
Zaterdag 4 juli: Vooravond van de veertiende zondag door het jaar.  
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; jaardienst voor Mia 

Lomme; jaardienst voor de ouders Harie Knoors-Mia Bogie (st.); 
jaardienst voor Sjaak Dreissen, overleden ouders Dreissen-
Knoors en overige fam. leden (st.); voor Lies Lomme.  

Zondag 5 juli:  Veertiende zondag door het jaar.   
09.45 uur Einighausen: H. Mis voor de parochie; Zeswekendienst 

voor Clara van  Gansewinkel-Geurts; voor Jos Stevens-Venema 
(wd); voor Mia Notermans-Hauwé; voor Hubert Alberts en 
Henriëtte Alberts-Dohmen; voor Rob Alberts;  

10.00 uur: Bedevaartsmis voor ons cluster in de basiliek van Sittard: 
voor Renée Wagemans-Dezentje (verj) 

11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor Mia 
Schrijen-Rodigas; 1e jaardienst voor Sjaak Thissen.  

 

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

 
Eerste Communies verplaatst 

De vieringen van de Eerste H. Communies zijn naar het najaar 

verplaatst: 

- Zondag 6-9: Eerste H. Communie in Limbricht  

- Zondag 13 -9: Eerste H. Communie in Guttecoven 
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Hof van Eynatten gaat op  1 juli gedeeltelijk open! 
We starten met ontmoeting, oftewel: “gezellig samen zijn”. 
Van daaruit wordt bekeken welke activiteiten er vanaf 
september weer mogen worden toegevoegd. 
 

Programma juli en augustus:  
Maandag:             10.00u-12.00u Ontmoeting / koffiedrinken    
Dinsdag:  10.00u-12.00u Ontmoeting / koffiedrinken    
 

Woensdag: 10.00u-12.00u Ontmoeting / koffiedrinken 
 

De anderhalve meter regelgeving wordt consequent toegepast.  
Hierin hebben we plaats voor maximaal 20 gasten.  
Help elkaar aan regels houden, “samen worden we corona de baas” 
 

De internetcorner biedt de mogelijkheid aan, om alle computer 
gerelateerde vragen (of mobiele telefoon, of tablet) via de mail aan 
een van onderstaande medewerkers te stellen, zij helpen u graag. 
cavanderkooy@gmail.com en bertlamers@home.nl  
Voor meer informatie kunt u bellen met Gertie de Klein:  
T. 06 133 70 258 of stuur een mail: gertie.deklein@piw.nl 
 
Wij hebben jullie gemist en verheugen ons op ‘t weerzien!  
Hartelijke groeten van “team Hof van Eynatten” 
 
 
WSP Hof van Eynatten 1 Limbricht:  T. 046-4527272             
 
 




