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 Jaargang 53         Nummer 16     12 september 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 20 september 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. 

De meest actuele informatie aangaande de activiteiten in het Salvius 
kerkje is te vinden op de website: www.salviuskerkje.nl

juli - december
12 - 13 september Openstelling oude Salviuskerkje

van 11.00 uur - 17.00 uur ivm Open Monumentendag 
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
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Leni Schreurs Bedankt!
Op de voorkant van het contactblad hebben 25 jaar lang leuke 
tekeningen gestaan, over de seizoenen, feesten en plaatselijke 
gebeurtenissen . 

Deze tekeningen werden gemaakt door Leni Schreurs.

Vanwege gezondheidsredenen gaat Leni nu stoppen met deze 
tekeningen, en we zijn samen op zoek gegaan naar een vaste 
tekening voor de voorkant. Natuurlijk kom je in Limbricht dan al snel 
uit bij het kasteel of het oude Salviuskerkje. 
Vanaf nu zal de tekening van het kasteel dus steeds op de voorkant 
staan.

Graag willen we onze trouwe vrijwilligster Leni hartelijk bedanken voor 
de vele jaren dat zij haar bijdrage heeft geleverd aan ons contactblad.
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.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 

12 t/m 27 september 2020 

PATER PIO – van veroordeelde tot heilige (23-9) 
Je stapt een willekeurig café in Italië binnen en ergens achter de bar 
vindt je vast een prentje van Pater Pio. In Italië niet uitzonderlijk. Wellicht 
omdat het leven van deze heilige zo uitzonderlijk is. 
Als vierde in een gezin van zeven kinderen werd hij op 25 mei 1887 in 
Zuid-Italie geboren. Zijn geboortenaam is Francesco, vanwege de 
verering van zijn ouders voor de H. Franciscus. Later zou hijzelf deze 
verering overnemen. Hij treedt met 16 jaar in bij de orde van de 
kapucijnen. Zijn kloosterleven verloopt 
echter moeizaam. Hij is vaak ziek, men 
vreest meerdere keren om zijn leven, al jong 
is hij  vertrouwd met het lijden. En dat zal ook 
heel zijn leven blijven. Na meerdere keren 
overgeplaatst te zijn en intussen priester 
gewijd, komt hij San Giovanni Rotondo. Hier 
zou hij zijn verdere leven blijven. 
Hij bidt veel, hoort biecht, preekt, maar trekt 
vooral de aandacht door het ontvangen van 
de stigmata. Hij zelf lijdt er onder –ook 
geestelijk, want velen willen hem nu opeens 
zien. Op zijn gebed gebeuren ook 
wonderen, waardoor ook het Heilig Officie in 
Rome op hem attent wordt en hem op ‘non-
actief’ zet. Hij gehoorzaamt, trekt zich terug 
in de eenzaamheid, en bidt veel. Na vele jaren mag hij terugkeren en 
wordt voor velen een gevraagde biechtvader. Hij heeft de gave om in de 
harten van de mensen te lezen en verborgen dingen te noemen of al 
lang tevoren te kennen.  



Maar vooral zet Pater Pio zich ook in voor de zieken. Geld, dat hem uit 
dank gegeven wordt verzameld hij om een ziekenhuis te bouwen, dat 
intussen ook gebouwd is en tot een van de besten van Italië hoort. Ook 
had hij in zijn leven talloze mystieke ervaringen. Voor hem zijn het 
aanleidingen om meer te bidden en offers te brengen.  
Zijn eenvoud en diep geloof, alsook zijn bijzondere gaven maken hem 
tot een van de grote heiligen van onze tijd. 
 
Uitspraken van Pater Pio: 

- In boeken kan men op zoek gaan naar God, alleen in het gebed 
kan men Hem vinden. 

- Het leven van een christen is niets anders dan een onafgebroken 
strijd tegen zichzelf. Dat is de prijs die wij verschuldigd zijn voor 
een schone en volledige uitbloei van het geestelijk leven.  

- Men zegt: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Neen: God 
voor iedereen en niemand voor zichzelf alleen. 

- Het kruis zal ons niet verpletteren; als zijn gewicht ons doet 
wankelen, zal zijn kracht ons helpen overeind te blijven. 

- Nederigheid en zuiverheid zijn de vleugels die ons tot God 
omhoog dragen en ons aan Zijn natuur deelachtig maken. 

- Denk er aan dat de duivel maar één toegang heeft tot de mens: 
onze wil. Er zijn geen andere deuren. 

- De bekoringen in ons leven komen van de duivel, het lijden is 
van God en leid tot het paradijs. Veracht de bekoringen en 
aanvaard de beproevingen. 

 

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

 
Bijbelmeditaties 
In het najaar starten wij weer met een reeks 
bijbelmeditaties.De bijeenkomsten zijn eens in de 
twee weken op maandagavond van 20.00 – 21.30 
uur in de pastorie in Limbricht. Eerstvolgende 
bijeenkomst op maandag 21 september. Opgave 
en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Limbricht, 
tel. 4515595; mail: m.a.j.otto@hetnet.nl  
 
 
 
 

mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl


Kerkdiensten 
Zaterdag 12 september: Heilige Naam 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; jaardienst voor Thei 

Salden en Tillie Salden Schmeits; jaardienst voor Piet Sons; voor 
Lieske Keulen-Haberts (offergang); voor Luud Maryianowski 
(offergang); voor Lies Lomme; voor pastoor Ben Janssens. 

Zondag 13 september: Vierentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Giel v.d. 

Bongard (jrd); voor Josephina Custers en Maria Ida Custers, 
alsmede voor de overledenen van de familie Custers-Dohmen 
(jrd);   

11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor ovl 
ouders Jan en Fien Vleeshouwers-de Renet; voor Han Ewalds 
(off)   

11.00 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis waaronder de Eerste H. 
Communie: om Gods zegen over de parochie, de communicantjes 
en hun ouders. 

Maandag 14 september: Feest van de Kruisverheffing   
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: ter ere van St. Antonius; 
Dinsdag 15 september: O.L. Vrouw van Smarten 
9.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Frans Deriks en Tonny Deriks- van 

Deurssen.   
Woensdag 16 september: HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, 

martelaren  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor priesterroepingen. 
Vrijdag 18 september:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis /oude vorm  
Zaterdag 19 september: Vooravond v.d. 25ste 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; als jaardienst voor 

Lies Lomme (st.); voor Jo en Gertha Wauben-van Deurzen 
(offergang); voor Clara Dreissen (offergang); voor het echtpaar 
Zeelen-Corten (st.). 

Zondag 20 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar  
09.45 uur Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Sjra 

Wagemans en Bertha Wagemans-Maas (jrd); voor Leonie Storms-



Penners (jrd); voor Irma Arets-Heijlighen en Brigitte Römers-v.d. 
Bilt (Stichting OAE); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis,  voor de parochie; jaardienst 
voor André Meijers; voor Corrie Keulen-Janssen, Wim Keulen en 
als jaardienst voor Wil Keulen. 

Maandag 21 september: H. Matteus, apostel en evangelist  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: ter ere van St. Antonius; 
Dinsdag 22 september:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Luud Maryianowski.   
Woensdag 23 september: H. Pater Pio, priester    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zieken. 
Donderdag 24 september:    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de overleden parochie-priesters 
Vrijdag 25 september:   
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm:  
Zaterdag 26 september: Vooravond v.d. 26ste zondag door het jaar.     
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; zeswekendienst voor 

Mia Horssels-Keulen; voor Lies Lomme; voor Piet Gijskens  
(offergang); voor Hub Vogten (offergang); voor de ouders René 
Wetzels-Tonny Horssels (st.); voor de familie Alberti-Voncken 
(st.); voor de ouders Carel Goltstein  en Mia Goltstein-Verheijen 
(st.). 

Zondag 27 september: Zesentwintigste zondag door het jaar.   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Harie Leenders 

(jrd); voor Gerda Leenders (jrd); voor José Hornesch-Perebooms; 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie;  
 

Alle communiecantjes feliciteren wij met hun Eerste 
Heilige Communie. 

Om te noteren: 
Maandag 21 september, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie.  
 
 
 
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 
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De Heemkundevereniging “de Lemborgh” heeft een fotoquiz 
samengesteld van Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Iedereen kan hieraan deelnemen.

U kunt de quiz downloaden op de site van de heemkundevereniging: 
Heemkundevereniging  de Lemborgh.  Hier kunt u via  het 
jaarprogramma de quiz en antwoordformulier downloaden. (Op het 
antwoordformulier  moet u nr. 1 veranderen in nr. 81).

U hebt tot 31 oktobera.s. de tijd om de antwoorden te zoeken en u hoeft 
alleen maar de juiste plaats aan te kruisen waar het gefotografeerde 
zich bevindt.

U kunt uw oplossing via e-mail naar de heemkundevereniging 
toezenden: sjaak.peters@home.nl
Begin november a.s. wordt in het Tuurhoes in Guttecoven de uitslag 
bekend gemaakt. Deelnemers aan de quiz krijgen hierover nader 
bericht ivm het beperkte aantal bezoekers  van het Tuurhoes  wegens 
de corona-omstandigheden



11

                                      

Kom erbij!  
1 oktober t/m 8 oktober 2020: Landelijke week ‘Eén tegen eenzaamheid’  
Wijksteunpunt Hof van Eynatten doet dit jaar voor de 9e keer mee. 
Wijksteunpunt Bicht is momenteel gesloten. Mensen uit deze regio zijn van harte welkom bij alle 
activiteiten in Hof van Eynatten.  
In verband met de corona regelgeving hebben wij maximaal plaats voor 20 deelnemers.  
Dus kijk, kies, meld je snel aan en kom erbij! 
 
Programma: 
 
Do 01-10 10.00-12.00u Vitaliteit versus eenzaamheid!  In samenwerking met Ecsplore. 
   (Hersen) gymnastiek + gezonde voeding + ontmoeting = algeheel welbevinden! 
   Alles in beweging, meld je aan en kom erbij! (makkelijke kleding is aan te raden) 
Vr 02-10 14.00-16.00u Prijsjeskienen 
    Prijsjes winnen is altijd leuk, gewoon voor jezelf,  óf om weg te schenken. 

Er is vast wel iemand in je omgeving die ’n oppeppertje kan gebruiken! 
Eigen bijdrage € 4.00 (inclusief koffie met gebak) Meld je aan en kom erbij! 

Di 06-10 09.30-11.30u Staan en opvallen / opvoedblunders / zie ook:  www.weekvandeopvoeding.nl/  
   De week van de opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. 

Hierbij draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, 
medeopvoeders en professionals. Opvoeding? Je staat er níet alleen voor! 

   Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s / andere medeopvoeders: meld je aan en kom erbij! 
   Aanmelden: Margriet van Kempen T. 06-51302372 margriet.vankempem@piw.nl  
Wo 07-10 09.30-11.30u Jeu de boules mini toernooi 
    Beweging + daglicht + samenzijn + gezelligheid = goed voor het gemoed.  
    Altijd al eens een balletje willen opgooien? Meld je aan en kom erbij! 
Wo 07-10 12.00-13.30u Lekkerbekken lunch 
    Aan tafel, voor de allerlekkerste lekkerbekken, lekkerrrr! 
    Eigen bijdrage: € 5,00 (alles inclusief) Meld je aan en kom erbij! 
   
Voor aanmelden of informatie graag bellen met Gertie de Klein:  
T. 06 133 70 258 of stuur een mailtje naar: gertie.deklein@piw.nl 
Of loop gewoon bij ons binnen, de koffie staat klaar. 
 
 

WSP Hof van Eynatten 1 Limbricht: T. 046-4527272 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            



12

Salviuskerkje te Limbricht 20 september om 15.00 en om 16.30:

Paul van Loo en Ivo Rosbeek “zeenge Sjoën Leedjes”
 
De Stichting Oude Salviuskerk wilde in het kader van haar 25-jarig 
jubileum in 2020 een aantal Parels uit Limbricht onder de aandacht 
brengen.

Paul van Loo en  Ivo Rosbeek zouden samen met enkele 
gastmuzikanten uit de Westelijke Mijnstreek een muzikale bloemlezing 
brengen over Herman Veugelers: protestzanger, schrijver, cabaretier 
en regisseur.
Helaas heeft de Stichting Oude Salviuskerk dit programma moeten 
doorschuiven naar 2021.
 Maar Paul en Ivo wilden dit najaar toch ook optreden in het sfeervolle 
Salviuskerkje waarmee ze inmiddels een speciale band hebben 
gekregen.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen er nu slechts 30 bezoekers 
per concert toegelaten worden. Reden waarom Paul en Ivo graag 
tweemaal willen optreden op 20 september.

En zo zal het plaatsvinden:
Twee concerten met “Sjoën Leedjes” uit het zeer gevarieerde 
repertoire van dit bekende duo.
 
Er dient op voorhand gereserveerd te worden!
Vol is nu zeker vol!
Reserveer tijdig!

15.00 uur concert: reserveren verplicht
16.30 uur concert: reserveren verplicht
Entree:        € 10,00
Reserveren: paulzingt@gmail.com
Info:           www.paulvanloo.nl of www.salviuskerkje.nl
Locatie:       Salviuskerkje, Platz 2, 6141 AT Limbricht




