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 Jaargang 53         Nummer 17     26 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 04 oktober 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
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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Zonnebloemnieuws

Zaterdag 12 september stond de jaarlijkse Zonnebloemmiddag op 
onze planning, helaas hebben we moeten besluiten om onze activi-
teiten voor de rest van 2020 te annuleren.

In plaats daarvan hebben we 150 zonnebloemgasten en zieken een 
knapzak met allerlei lekkers gebracht. Deze werd afgeleverd op 
gepaste afstand aan een stok van anderhalve meter.

Graag willen we Sparwinkel Nic Salden, Versboerderij Crijns en de 
Jumbo bedanken voor hun medewerking hieraan.
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MANNEN

In een voor ons bewogen jaar, waarin we afscheid hebben moeten 
nemen van onze  initiatiefnemer en voorzitter Peter Wolters, 

moeten wij met pijn in ons hart jullie mededelen dat 
de Mansluujstehung op zondag 29 november geen doorgang 

kan vinden.

Door het COVID 19 virus en de daarbij behorende maatregelen
 van de Overheid is het voor ons onmogelijk om jullie 

een gezellige dag te bezorgen.

Ook dit jaar was het ons gelukt om een topprogramma 
voor jullie samen te stellen.

Wij zijn dan ook drukdoende deze artiesten om te boeken naar de

 MANSLUUJSTEHUNG 2021.

Deze zal plaatsvinden op:

Zondag 21 november 2021.

NOTEER DEZE DAG ALVAST IN JE AGENDA



     

.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 

26 september t/m 11 oktober 2020 
 
Franciscus van Assisi – een vriend van God en Zijn schepping 
Toen in huize Bernadone in Assisi het oudste zoontje geboren werd, was 
de vader net op zakenreis in Frankrijk. De moeder liet haar zoon dopen 
op de naam Giovanni. Bij zijn thuiskomst liet de vader die naam meteen 
veranderen in Franciscus, naar het land van vaders handel en dromen 
(Frankrijk). Hij zag al in Franciscus een grote zakenman. Een grote 
persoonlijkheid zou Franciscus 
worden, echter niet als zakenman in 
dienst van de vader, veel eerder als 
een grote heilige van de Kerk. 
In zijn jeugd was Franciscus de 
gevierde gangmaker van feestjes. Geld 
was er genoeg en het plezier kon niet 
op. Hij hield het echter altijd netjes. 
Grote dingen wilde hij doen. En zo trok 
hij als jonge man ten strijde tegen het 
naburige Perugia. Het werd een 
blamage. Franciscus werd gevangen 
gezet en kwam pas na één jaar en veel 
losgeld vrij. Deze tijd als verliezer en 
tussen armen en gevangenen heeft zijn 
leven veranderd. Wereldlijke roem 
bleek kort. Hij wil iets dat blijft, voor eeuwig en dat in Gods ogen groot 
is. Wat precies wist hij nog niet. 
Hij gaat veel bidden, geeft aalmoezen aan armen, zeer tegen de zin van 
zijn vader en trekt zich terug in een arm kerkje. Daar hoort hij Christus 
vanaf het kruis tot hem zeggen: ‘Franciscus, zie, hoe Mijn Kerk in puinen 
ligt; herstel haar.” Franciscus denkt eerst aan dit bouwvallig kerkje en 
begint vol ijver met het herstel. Maar Hij wil méér: helemaal leven voor 



Christus. En op een dag doet hij openlijk afstand van zijn erfdeel en 
bezittingen en trekt zijn in een rotsholte terug in de bergen. Hij wil 
alsmaar bidden en alleen voor Christus leven.  
De vrienden van vroeger zoeken hem op en sluiten zich bij hem aan. 
Samen trekken ze rond en verzorgen de armen en zieken. De liefde van 
Christus willen zij doorgeven. En over die liefde van Jezus gaan zij ook 
de mensen vertellen. In alles, in de schepping, in de noodlijdenden, in 
de Kerk, ziet Franciscus een geschenk van Gods liefde en alles en 
iedereen zou deze liefde moeten beantwoorden. Hij predikt ook de 
dieren: dat zij toch nooit mogen ophouden om door hun leven God te 
verheerlijken; want de mensen doen dat maar zo weinig! Op een dag 
breekt Franciscus in tranen uit: Hij weent omdat de mensen God zo 
weinig liefhebben…! 
Franciscus gaat zelfs tot de sultan van Babylon om hem van de Islam 
tot het Christendom te bekeren. De sultan is diep onder de indruk van 
deze eenvoudige prediker. “Ik zou wel willen, zegt hij, maar als men er 
achter komt, zou het de kop van mij en van jou betekenen; ga liever naar 
huis, want u kunt daar nog veel goeds doen.” 
Weer thuis gekomen, sluiten zich steeds meer mensen bij Franciscus 
aan: 5000 zijn het intussen, die in alle armoede en liefde tot God willen 
leven. De paus aarzelt nog om zulk een gemeenschap goed te keuren, 
totdat hij in een droom ziet hoe juist Franciscus de Kerk van God 
overeind houdt. Door zijn radicaal leven voor Christus herstelt hij de 
Kerk, die door haar aanpassing aan de wereld dreigde ten onder te 
gaan. 
Alleen voor Christus leven en alles en iedereen vanuit de liefde Gods 
beminnen – dat heeft Franciscus heel consequent beleefd – en dat heeft 
hem gemaakt tot de grote vriend van God – en ook van de dieren. Op 
zijn feestdag (4 oktober) wordt nu Wereldierendag gevierd. 
 

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

 
Allerzielenlof in de parochies: 
Zondag 25-10, 15.00 uur in Limbricht 
Zondag 1-11, 15.00 uur in Guttecoven en Einighausen  
 
Wie helpt mee? 
Voor het groenonderhoud rondom de kerk in Limbricht zoeken we 
dringend naar nieuwe medewerkers. Wie helpt mee? Bel met de 
pastorie: 451 55 95. 



Kerkdiensten 
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); jaardienst voor de 
ouders René Wetzels-Tonny Horssels (st.); jaardienst  voor de 
familie Alberti-Voncken (st.); jaardienst 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; voor Thea Hendrikx-

Thissen (als herdenking b.g.v. haar verjaardag) 
Maandag 28 september:    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: ter ere van St. Antonius; 
Dinsdag 29 september HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Mia Lomme en de overleden 

familieleden (st.).   
Woensdag 30 september: H. Hiëronimus, priester en kerkleraar  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om priesterroepingen 
Donderdag 1 oktober: H. Teresia v.h. Kind Jezus, kerklerares    
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: ter ere van O.L.V. van Altijd Durende 

Bijstand; 
Vrijdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders  
09.30 – 10.30 uur H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis /oude vorm  
Zaterdag 3 oktober: H. Maria op zaterdag 
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; voor Lies Lomme; 

voor Hein Vromen (offergang); jaardienst voor Theo Verstegen 
(st.); jaardienst voor de ouders Tummers-Geurts (st.);  jaardienst 
voor Zef Zinken (st.); jaardienst voor Joep Coenen en Bertha 
Coenen-van Deurssen en Petra, George en Peter (st.); jaardienst 
voor Jo Kelleners. 

 
 



Zondag 4 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor José 

Hornesch-Perebooms; voor ouders Höngens-Peeters en 
overleden kinderen (jrd); 

11.00 uur, Limbricht: Gezinsmis: voor de parochie; voor Peter Wolters 
(v.w. verjaardag); voor Han Ewalds (offergang); voor René 
Lemans (v.w. verjaardag); 

Maandag 5 oktober:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: ter ere van St. Antonius; 
Dinsdag 6 oktober: H. Bruno, priester  
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.   
Woensdag 7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans     
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer;  
19.45 – 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 8 oktober:    
08.40 uur, Einighausen: Rozenkransgebed. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters 
Vrijdag 9 oktober: H. Johannes Leonardi, priester   
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis in oude vorm:  
Zaterdag 10 oktober: H. Maagd Maria, Sterre der Zee     
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de parochie; zeswekendienst voor 

Christine Peters-Paland; voor Lies Lomme; voor Nic Muris 
(offergang); voor Luud Maryianowski (offergang); voor pastoor 
Ben Janssens. 

Zondag 11 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur: Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Thei van de 

Berg en Mayke van de Berg-Stevens (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de parochie.  
 
Rozenkransgebed in de maand oktober: 
U bent uitgenodigd om mee te komen bidden (zie kerkdiensten) 
Om te noteren: 
Maandag 12 oktober, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie.  
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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
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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 
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