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 Jaargang 53         Nummer 13     18 juli 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 2 augustus 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt   *SB: Sjroopbuurt
*SVL: Senioren Vereniging Limbricht

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 september geannuleerd. 
Voor de meeste concerten wordt een alternatieve datum gezocht. Voor 
de meest actuele informatie kijk op onze website: www.salviuskerkje.
nl

juli - december
22 augustus familiedag buurt zuid-west
13 september Sjroopdaag SB 
eind oktober Sjnapsproeverij SB 
4 oktober  natuurwandeling buurt zuid-west
10 november Inloopmiddag:Uitleg gehoorapparaten SVL
20 november Dart en biljart-tournooi in het gemeenschapshuis
12 december  kerstmiddag senioren buurt zuid-west
13 december Kerstviering SVL, 

kosten € 12,50 onder voorbehoud ivm Corona
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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

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.
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Gemeenschapshuis Limbricht weer geopend
Per 1 juni zijn de activiteiten in het gemeenschapshuis Limbricht 
weer opgestart. De RIVM-richtlijnen en de voorschriften uit de 
noodverordening gelden uiteraard als randvoorwaarden. Het nieuwe 
bestuur van het gemeenschapshuis heeft een passend coronaprotocol 
opgesteld.

Het bestuur werkt nu ook aan een nieuw gebruikersreglement. 
Op basis van dat reglement zullen met alle gebruikers nieuwe 
gebruikersovereenkomsten worden afgesloten.

Tegelijkertijd is er nog de werkgroep aan de slag die een voorstel 
uitwerkt voor een renovatie van het gemeenschapshuis of enige 
andere wijze waarop in Limbricht onze gemeenschapsactiviteiten 
kunnen ‘huisvesten’.

Bij vragen omtrent gebruik van het gemeenschapshuis Limbricht kan 
kontakt worden opgenomen met de  voorzitter van het interimbestuur, 
Thijs Arts (06 295 43 608) of de beheerders van de agenda van het 
gemeenschapshuis Danielle Lebens-Haustermans (06 06 14792730) 
of Ben Haustermans   (06 13525912)
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Maria-expositie en restauratieproject 
in het Limbrichtse Salviuskerkje
De zorg voor het behoud van ons religieuze culturele erfgoed was 
de aanleiding voor de Stichting Oude Salviuskerk in Limbricht om 
in actie te komen voor de restauratie van een kunstwerk dat zich 
bevindt in de grote Salviuskerk ter plaatse. De triptiek of retabel met 
een voorstelling van de verloving van Maria was nodig aan restauratie 
toe. Daarom zet de stichting zich ervoor in middelen bij elkaar te 
krijgen om dit werk uit het midden van de zestiende eeuw voor het 
nageslacht te behouden.

Om de materie bij het grotere publiek meer bekendheid te geven 
wordt een expositie in het oude kerkje georganiseerd rond het thema 
van de verloving van Maria, maar ook rond de verkondiging van de 
komst van Christus aan Maria. Deze laatste voorstelling is terug te 
vinden op de oude gewelfschilderingen uit circa 1295 in het kerkje. 
De beide thema’s worden in een volkskundige en kunsthistorische 
context geplaatst.

Voor het werven van middelen en het creëren van een draagvlak 
heeft de Stichting Oude Salviuskerk een publieksactie opgezet, 
waarover informatie te vinden is op de website van het kerkje: www.
salviuskerkje.nl
De verloving van Maria en Jozef zal het middelpunt vormen van de 
expositie die te bezichtigen is van 25 juli tot en met 23 augustus in 
het oude Salviuskerkje. Door de Covid-19 beperkingen is per uur een 
maximum voor het bezoekersaantal vastgesteld. 

Individuele bezoekers zijn in de weekenden welkom na voorintekening 
via www.eventbrite.nl voor de expositie ‘Ave Maria, verloving en 
verkondiging’, of via de website van het kerkje: www.salviuskerkje.
nl. Door de week is exclusief bezoek voor groepen mogelijk. 
Hiervoor dient men zich aan te melden door een mail te sturen naar: 
salviuskerkje@gmail.com.  
Gratis Toegang.



     

.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 

18 juli t/m 9 augustus 2020 
 

De heilige pastoor van Ars (4 augustus) 
Aan het begin van de 19e eeuw leefde in het 
kleine dorpje Ars bij Lyon (F) de heilige 
Jean-Marie Vianney, beter bekend als de 
heilige pastoor van Ars. Tijdens de 
moeilijkheden van de Franse Revolutie 
waren vele parochianen het geloof en de 
band met de Kerk kwijtgeraakt. Met een 
groot geloof en liefde, veel geduld en een 
onvermoeibare inzet heeft deze heilige 
pastoor de mensen uit dit dorpje weer voor 
Christus weten te winnen. Hij was diep 
geraakt door de aanwezigheid van Jezus in 
de heilige Hostie.  
Zo zei hij: 

 Wat doet Onze Heer in de 
tabernakel? Hij wacht op ons! 

 Hij is daar in het sacrament van Zijn 
liefde … Hij is daar om ons te troosten; en daarom moeten we Hem vaak 
bezoeken. Wat doet dat korte kwartiertje Hem plezier, dat we op onze 
bezigheden inkorten – op iets van zonder nut – om naar Hem toe te 
komen en te bidden, om Hem te bezoeken en Hem te troosten voor alle 
beledigingen die Hij ontvangt. 

 Alle goede werken samen zijn nog niet zo veel waard als de 
heilige Mis; want dat zijn de werken van mensen, maar de heilige Mis is 
het werk van God. 

 Als we het heilig Misoffer naar waarde konden schatten of liever, 
als we geloof hadden, zouden we veel meer ons best doen om het bij te 
wonen. 



De Eucharistie hangt nauw samen met het priesterschap. 

 “O, hoe groot is de priester! ... Als hij zichzelf zou verstaan, zou 
hij sterven ... God gehoorzaamt hem: hij spreekt twee zinnetjes uit en op 
zijn woord daalt de Heer van de hemel af en laat Zich omsluiten door 
een kleine Hostie ...”  

 “Als wij werkelijk zouden begrijpen wat een priester op aarde is, 
zouden wij sterven: niet van schrik maar van liefde ... Zonder de priester 
zouden de dood en het lijden van onze Heer tot niets dienen. Het is de 
priester die het werk van de verlossing op aarde voortzet ... Wat zouden 
we hebben aan een huis vol goud als er niemand was die de deur ervan 
voor ons opende? De priester bezit de sleutel tot de hemelse schatten: 
hij is het die de deur opent; hij is de rentmeester van de goede God, de 
beheerder van Zijn goederen ... Laat een parochie twintig jaar lang 
zonder priester, en men zal daar de dieren aanbidden ... de priester is 
geen priester voor zichzelf, hij is het voor jullie.” 

 
Steun gevraagd voor een bijzonder kunstwerk. 
In de H. Salvius-kerk in 
Limbricht bevindt zich 
een klein, bijzonder 
kunstwerk: een oud 
houtsnijwerk dat de 
verloving van Jozef en 
Maria uitbeeldt. Dit was 
ooit een huwelijksgift van 
hun ouders aan Maria 
Scheiffart van Merode 
(Kasteel Limbricht) en Jan van Saveland uit Roosteren, die in 1560 
trouwden.  
Er is een crowdfunding-actie op touw gezet, waarop al menigeen een 
gift heeft toegezegd. Uw bijdrage is welkom! Kijk op www.one2give.com 
; verder onder ‘acties’ . 
 
Zomerkampen St. Jozef 
Onze parochie organiseert dit jaar 4 
zomerkampen voor jongens en meisjes in de 
leeftijd van 8 t/m 18 jaar. Ervaren 
jongerenwerkers van het Bisdom 
ondersteunen deze kampen. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Opgave tot 1 augustus!. Kijk op: 
www.parochieclusterlimbricht.nl.  

http://www.one2give.com/
http://www.parochieclusterlimbricht.nl/


Kerkdiensten 
Zaterdag 18 juli: Vooravond van de zestiende zondag door het jaar  
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm; voor overl. priesters 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; zeswekendienst voor 

Gertha Wauben-van Deurzen; voor Jo Wauben (offergang); 
jaardienst voor de ouders Jo Maas en Tiny Maas- Muris (st.); voor 
Mia en Lies Lomme. 

Zondag 19 juli: Zestiende zondag door het jaar.   
09.45 uur Einighausen: H. Mis voor de parochie;  
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor José Hornesch-

Perebooms 
Maandag 20 juli: H. Apollinaris, martelaar 
Vandaag vervalt de h. mis   
Dinsdag 21 juli:   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij  de 

H. Antonius. 
Woensdag 22 juli: H. Maria Magdalena, feest    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 23 juli: H. Birgitta, kloosterlinge, feest:   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor alle zieken va de parochies.  
Vrijdag 24 juli: H. Christoffel, martelaar, patroon van de kathedraal en 

de stad Roermond:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis / oude vorm: voor een bijz. intentie. 
Zaterdag 25 juli: H. Jacobus, apostel, feest  
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm; voor overl. priesters 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; zeswekendienst voor 

Hein Vromen; jaardienst voor Annie Vromen-de Vries (st.);  
jaardienst voor Jo Keulen (st.); voor Piet Gijskens (offergang); voor 
Hub Vogten (offergang); voor de echtgenoten Jozef Wilhelmus 
Salden-Maria Johanna Janssen (st.); voor Lies Lomme 
(offergang); voor Mia Lomme. 

Zondag 26 juli: Zeventiende zondag door het jaar   
09.45 uur Einighausen: H. Mis voor de parochie;  
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor pater Ben de Vries. 
Maandag 27 juli: Z. Titus Brandsma: priester en martelaar  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 28 juli:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Peter Schrijen-Agnes 

Coenen (st.); voor Wil Kusters (verjaardag).  



Woensdag 29 juli: H. Marta 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
19.45-20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm: voor Zr. Othilia 
Zaterdag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de ‘Liguorie, bisschop 
09.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/ oude vorm: voor  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor 

Godfried Hendrik (Frits) Mertens (st.); jaardienst voor de ouders 
Lei Muris en Annie Muris-Mertens (st.); jaardienst voor Wilhelmus 
Hubertus Salden (st.); jaardienst voor de ouders Frans Borghoms 
en Virginie Corten (st.); voor Mia en Lies Lomme. 

Zondag 2 augustus: Achttiende zondag door het jaar   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Jeroen Jansen 

en zijn vader Mart Jansen; 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; zeswekendienst voor 

Lies Schurgers-Thissen. 
Maandag 3 augustus:   
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney; pastoor van Ars 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij  de 

Veldkapel. 
Woensdag 5 augustus: Kerkwijding S. Maria Maggiore   
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zieken. 
Donderdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer, feest  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 7 juli augustus: H. Cajetanus  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis / oude vorm: 
Zaterdag 8 augustus: H. Dominicus  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; zeswekendienst voor 

Nic Muris; uit dankbaarheid (H.V.); jaardienst voor de ouders Teun 
en Betsie Houben-Kentgens (st.); jaardienst voor Sjeng Habets 
(st.); jaardienst voor de ouders Zef Cloots en Jeanne Cloots-
Tummers (st.); voor Mia en Lies Lomme. 

 
 



Zondag 9 augustus: Negentiende zondag door het jaar  
09.45 uur Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Notermans-Hauwé (jrd); voor Chris Wielders (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; eerste jaardienst voor 

Louis Menten. 
 

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

 
Plechtige  H. Mis bij de Veldkapel in Guttecoven 
Op zaterdag 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. Bij goed weer is om 
19.00 uur de H. Mis bij de Veldkapel. Ten 
teken luidt dan de klok om 18.30 uur. Er is 
dit jaar geen bidprocessie naar de kapel. 
Bij de kapel wordt de 1,5 m afstand in acht 
genomen wordt. Er vindt ook de zegening 
van de Kroetwösj-boeketten plaats. Bij 
slecht weer luidt de klok om 18.45 uur en is de H. Mis in de kerk. 
 
De deuren gaan (bijna) ten volle open 
Vanaf 1 juli mogen onbeperkt kerkgangers worden toegelaten. Door de 
1.5m-afstand-regeling zijn er echter minder plaatsen in de kerk 
beschikbaar. 
 
Pastorie Einighausen wordt verkocht 
Geïnteresseerden voor de koop van de pastorie 
kunnen zich wenden tot makelaardij Marcant:  
www.marcant-wonen.nl  
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

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. 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. 

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