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 Jaargang 53         Nummer 14     8 augustus 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 23 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
13 september Sjroopdaag SB 
eind oktober Sjnapsproeverij SB 
10 november Inloopmiddag:Uitleg gehoorapparaten SVL
20 november Dart en biljart-tournooi in het gemeenschapshuis
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

Buurtvereniging Zuid-West 

Geachte Leden,

Wegens de Coronaperikelen is het bestuur genoodzaakt alle geplande 
activiteiten voor het jaar 2020 vooralsnog te annuleren. Wij hopen dat 
er begin 2021 weer mogelijkheden zijn om iets te organiseren. Wij 
vertrouwen op uw begrip.

Bestuur buurtvereniging Zuid-West.
.
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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 

8 t/m 30 augustus 2020 
 

Een arm om de schouder – Maria Tenhemelopneming 
In een van de oudste Maria-kerken in Rome, Santa Maria in Trastevere, 
is in de apsis een schitterend mozaïek te zien. Het toont Jezus, als 
heerser zittend op een troon in het hemels Rijk. Naast Hem op de troon 
zit Maria. Heel liefdevol legt Jezus Zijn arm om haar schouder. Het is 
een stil gebaar, dat tederheid, dank, waardering en liefdevolle zorg 
uitdrukt. De Zoon dankt de moeder voor wat zij voor Hem gedaan heeft 
en wil nu op Zijn beurt haar Zijn zorg en bescherming geven. Het zitten 
van Jezus op de troon geeft aan, dat Hij de macht heeft om te oordelen 
en iemand een plaats te verlenen in Zijn Koninkrijk. Maria mag naast 
Hem op de troon zitten, alhoewel zij iets kleiner is afgebeeld.   

Dit mozaïek geeft op een heel 
eigen wijze het geloof van de 
Kerk weer in de 
Tenhemelopneming van 
Maria. Meteen na haar dood 
is zij met ziel én lichaam ten 
hemel opgenomen. Terwijl 
alle andere heiligen wél met 
hun ziel in de hemel zijn en 
nog wachten op de verrijzenis 
van het lichaam op de 
Jongste Dag, leeft Maria nu 

reeds met ziel én lichaam bij God. Zoals Jezus ten hemel is opgestegen, 
zo ook Maria. In Maria wordt daarmee ook duidelijk wat onze toekomst 
is: volledig leven bij Christus in de hemel. Maria toont in haar leven ook 
de weg: de volledige verbondenheid met Christus. 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 8 augustus: H. Dominicus  
Vandaag geen h. mis om 09.00 uur en 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. 
Maandag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar 
Vandaag vervalt de h. mis   
Dinsdag 11 augustus: H. Clara, maagd   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij  de 

H. Antonius; uit dankbaarheid. 
Woensdag 12 augustus:  H. Johanna Francisca de Chantal  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om Gods zegen over de St. Jozef-

kampen. 
Donderdag 13 augustus:  HH. Pontianus en Hippolyt, martelaren 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 14 augustus: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar 
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Vigiliemis Maria Tenhemelopneming in de 

gewone vorm, met kruidenzegening: voor Annie Muijtjens; voor 
de overledenen van de parochie.  

Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 
10.00 uur (!), Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm; voor de parochie. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met kruidenzegening: <bij goed weer 

is de h. mis bij de Veldkapel; anders in de kerk>:  
voor de parochie; jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-
Wetzels (st.); voor pastoor Ben Janssens; voor Lieske Habets 
(offergang); voor Mia en Lies Lomme. 

Zondag 16 augustus: Twintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis met kruidenzegening: voor de 

parochie; voor Zef Lumens (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor pater Ben de Vries. 
 



Maandag 17 augustus:  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Dinsdag 18 augustus:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.   
Woensdag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar.    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 21 augustus: H. Pius X, paus.  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm:  
Zaterdag 22 augustus: H. Maagd Maria, Koningin.  
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 Gertha Wauben 

(offergang); voor Hub Vogten (offergang); voor Mia Lomme; voor 
Lies Lomme (offergang); voor de familie Alberts-van Strien en hun 
kleinkinderen Peter Coenen en Rob Besselse; voor Luud 
Maryianowski (offergang). 

Zondag 23 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis:  

< Voor deze H. Mis is reservering vooraf strikt noodzakelijk. U kunt 
zich t/m 16-8 melden in de sacristie van Einighausen of bellen met 
fam. Arets: 06-41157149>; 
voor de parochie; Zeswekendienst voor Irma Arets-Heijlighen; 
voor Clara Bisscheroux-Keulen, alsmede voor de overledenen van 
de familie Bisscheroux en de familie Keulen (jrd); voor Jan 
Bisscheroux, alsmede voor de overledenen van de familie 
Bisscheroux en de familie Keulen (jrd); voor Jacques Keulen en 
Tinie Keulen-Geraedts, alsmede voor de overledenen van de 
familie Keulen en de familie Geraedts; 

11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie. 
Maandag 24 augustus: H. Bartholomeus, apostel, feest   
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor een bijzondere intentie (B). 
Dinsdag 25 augustus: H. Lodewijk, koning 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Luud Maryianowski. 
Woensdag 26 augustus:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Donderdag 27 augustus: H. Monica  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen 
 



Vrijdag 28 juli augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.   
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Vandaag vervalt de H. Mis m 19.00 uur 
Zaterdag 29 augustus: Vooravond v.d. 22ste 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; jaardienst voor Harrie 

Fuchs en Corrie Fuchs-Janssen en tevens voor dochter Ria; voor 
Piet Gijskens (offergang); voor Mia en Lies Lomme. 

Zondag 30 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Clara van 

Gansewinkel-Geurts (wd); voor Willem Gerardus Wagemans 
(verj);  

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.  

 
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. 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. 
 
Zegening van de “Kroetwösj” 
Tijdens de heilige missen op 14,15 en 16 augustus zal ook de 
“Kroetwösj”-zegening plaatsvinden. Deze zegening van bloemen en 
kruiden is een verwijzing naar Maria die wij de ‘mooiste bloem’ van Gods 
schepping mogen noemen. 
Alle parochianen worden verzocht om zelf een “Kroetwösj” te maken en 
deze mee te brengen. 
 
 
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 
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Garage -Sale in Limbricht op 12 September 2020 
 

• Wat hebben we het gemist, onze jaarlijkse pinksterrommelmarkt. U ook? 
• En wat hebben een hoop opgeruimd in de coronatijd, met als gevolg een hoop 

“rommel” in de aanbieding.  
• En wat duurt het nog lang tot volgende Pinksteren.  

 
Zo lang willen we niet wachten.  
 
Daarom heeft KoepMarie het initiatief genomen een Garage-Sale te organiseren. Is 
weliswaar geen rommelmarkt, maar net zo leuk en lucratief. EN, ook niet onbelangrijk, 
we kunnen de corona maatregelen beter toepassen, omdat niet alles kort op elkaar staat. 
Dit zal zich afspelen aan de kant van Limbricht waar de buurtverenigingen: Blökske um, 
Sjroopbuurt, Awt Lömmerich en Kasjteelbuurt zich bevinden. 
 
We nodigen u allemaal van harte uit om op 12 september a.s. vanaf een uur of 10.00 tot 
16.00 uur met uw verkoopspulletjes op uw oprit of in uw garage te gaan staan.  
 
Deelnemers zijn straks herkenbaar aan de ballonnetjes die u t.z.t. ontvangt van ons. 
Onder het motto van “hoe meer zielen, hoe meer vreugde” en “hoe meer bezoekers, des 
te groter de winst” vinden wij het zowel gezellig als belangrijk dat er veel mensen 
meedoen. Er zal u een kleine bijdrage gevraagd   worden van 4 euro. Deze bijdrage 
wordt gebruikt om de kosten van het adverteren, de ballonnetjes het drukken van de 
reclameposters, flyers en plattegronden te bekostigen.  
We hebben beide frituren in Limbricht, ons Italiaans restaurant en Café Salden bereid 
gevonden hun eetgelegenheid op die dag vroeg te openen. En dan maar duimen voor hen 
dat de mensen honger hebben. 
 
U kunt zich opgeven: 

1. middels onderstaand strookje, te bezorgen bij: 
a. Ria Keulen, Burg Nelissenstraat 21, Postcode: 6141 AH Limbricht 
b. Miriam Bartels, Pastoor Janssenstraat 29, 6141 AM Limbricht 
c. Hier liggen t.z.t. ook de plattegronden voor de bezoekers 

Telefonisch of per e-mail: 
1. Ria Keulen, 046 – 4524885, 123keulen@home.nl 
2. Miriam Bartels, 046 4200809,  mirbartels@gmail.com 

Doet u gezellig mee?  
 
 
Naam:    Telefoonnummer:   E-mail adres: 
 
 
Adres (zodat we dat kunnen intekenen op een plattegrondje voor de bezoekers) 
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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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