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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 maandag 4 juli 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
24 Juni   De Sjwaegelebend naar Zell an der Mosel
26 Juni  Concert oude Salviuskerkje Limbricht
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan brouwerij Hertog-Jan Arcen.
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan Kasteelpark Arcen.
20 Juli  Jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem
17 Juli  Jaarlijkse uitvoering Jazz Dans Limbricht, 15.00 uur
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis
26 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich

De Sjwaegelebend 
De Sjwaegelebend gaat op vrijdag 24 juni aanstaande weer naar Zell an der 
Mosel. In dit weekend vindt daar het wijnfeest van de Zeller Schwarze Katz 
plaats. 

Op vrijdagavond is er een traditionele kleine optocht en wordt het feest officieel 
geopend door de burgemeester en de wijnkoningin van Zell. Zaterdags zijn 
er overal kraampjes waar je wat kunt eten en wijn kunt proeven en kopen 
Tegelijkertijd is er het hele weekend ook een leuke kermis.

Op zondagmiddag vindt de grote optocht plaats waar alle wijnkoninginnen uit de 
omliggende dorpen aan deelnemen, vaak in mooi versierde wagens en koetsen. 
Ook de Sjwaegelebend zal in deze optocht meelopen.

Verder zullen ze tijdens het hele weekend op diverse plaatsen in Zell hun 
muzikale kwaliteiten laten horen.



Zonnebloemnieuws

Het jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem is op woensdag 20 juli.

We gaan naar een optreden kijken van het Worldfestival oftewel Folkloreparade in 
Brunssum. Het Worldfestival wordt om de 4 jaar gehouden. Hier zullen dansers uit 
alle werelddelen in hun prachtige klederdrachten dansen opvoeren op muziek uit 
het land waar zij vandaan komen.

Het optreden is van 14.00 tot 16.00 uur In de Brikke Oave.
Daarna gaan we eten in Merkelbeek, bij restaurant Smeets.

Vertrektijden: 
Bus 1 vertrekt om 12.30 uur in Einighausen Heistraat bij kapelletje, gaat dan door 
naar kerk, en is om 12.45 in Limbricht bij Mulder Bergsport.
Bus 2 vertrekt om 12.30 in Guttecoven Wijnrankenstraat bij de dikke boom, en zal 
om 12.45 in Limbricht bij Mulder Bergsport zijn. 
Ongeveer 19.00 uur hopen we weer terug te zijn.
 
We hebben inmiddels 100 aanmeldingen binnen, hiermee zijn beide bussen 
vol. Helaas kunnen we geen aanmeldingen meer aannemen.



Jaarlijkse uitvoering JAZZ dans Limbricht 
Zondag 17 Juli 15.00 uur

Wij nodigen u van harte uit om onze jaarlijkse uitvoering op zondag 17 juli bij te 
wonen. Onze leden bereiden zich een jaar lang voor op dit spektakel. Ook dit 
jaar beloofd het weer een bijzonder mooie middag te worden. Deze middag zal 
plaatsvinden in de Stadssporthal aan het Stadswegske 8 in Sittard en start om 
15.00 uur. Grijp je kans en kom kijken naar dans!

Jazz Dans Limbricht is een vereniging opgericht in 1982 als gymnastiekvereniging 
Limbricht.

Sinds dit jaar heten we officieel Jazz Dans Limbricht, omdat het accent in de loop 
van de jaren volledig op dans is komen te liggen. De leeftijd van onze leden ligt 
tussen de 4 en 50 jaar, waardoor deze vereniging toegankelijk is voor bijna ieder-
een die van dansen houdt.

De nadruk ligt op pure ontspanning, maar naast onze recreatieve groepen heb-
ben wij ook drie prestatieve groepen die jaarlijks met veel succes deelnemen aan 
wedstrijden en daarnaast ook een optredens verzorgen. Dit jaar mogen we zelfs 
al voor de vierde maal deelnemen aan de Nederlands Kampioenschappen Jazz 
Dans in Ahoy Rotterdam.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Bezoek onze site www.jazzdans-Lim-
bricht.nl of mail naar info@jazzdans-limbricht voor meer informatie.
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Ook afgelopen januari hebben de inwoners van Limbricht en omliggende woonkernen 
weer twee avonden kunnen genieten van een mooie Revue in “Herberg d’n Doal”, 
waarbij op zaterdag ook weer de prins van de Doale werd gepresenteerd aan het 
publiek. 

Ook in 2017 zal de happening weer georganiseerd worden.
 
Buiten het uitroepen van de Prins (op zaterdagavond) zijn er op de twee avonden 
diverse sketches, liedjes en andere optredens door inwoners van Limbricht te zien.

We willen dit jaar ook weer in het kader van
“voor Limbrichtenaren en door Limbrichtenaren”
iedereen de kans geven om zijn/haar medewerking hieraan te geven.

Heb jij zin om mee te doen, wellicht zelfs met een eigen idee, ben je handig met 
je handen/klussen/knutselen, ben je muzikaal, heb je organisatietalent of heb jij 
ideeën in de vorm van een sketch, een lied of iets anders met Carnavaleske inslag?
Of wil je in een of andere vorm hulp bieden, dan ben je uitgenodigd om te reageren.

De invulling van de avond zal in overleg met de leden van werkgroep gebeuren
en daarbij is elke vorm van eigen inbreng mogelijk.

Aanmelden kan vóór 1 juli via vincent@doale.nl,
met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon 
en het aantal deelnemers. Ook als je het leuk zou vinden om mee te doen, maar je 
weet nog niet precies hoe, of als je je zou willen aansluiten bij een groep(je), maar 
je weet nog niet welk of bij wie: meld je aan en dan zien we van daar uit verder. 

Wij nemen dan contact op met de contactpersoon.

Namens Werkgroep Revue, 
Vincent Deckers

OPROEP 
* * *Revue 2017 * * *

 OPROEP



Beste Limbrichtenaren, Leif Luuj, 

Jarenlang hebben wij in Limbricht het oud ijzer opgehaald waardoor er activiteiten 
konden worden georganiseerd door onze vereniging. Echter zien we al enkele 
jaren een stevige daling in de inkomsten van het oud ijzer, mede door de daling 
van de oud-ijzerprijs (schrotprijs)  als ook de toename van de “mobiele” handelaren 
die de straten langs gaan voor oud ijzer.

Dit heeft ons doen besluiten met de oud ijzer actie te stoppen. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken die ons jarenlang heeft gesteund en het ijzer 
heeft bewaard voor ons. 

Met vriendelijke groet,
V.V. de Doale.

Opheffing oud ijzer actie 
V.V. de Doale



25-6 t/m 10-7- 2016  

.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 

Belangrijke stap op weg naar parochiecluster 
 
Al geruime tijd hebben de parochies van Limbricht, Einighausen en 
Guttecoven nagedacht over een nauwere samenwerking. Dit komt doordat 
men samen één pastoor deelt, maar ook door de algemene teruggang in 
de geloofsbeleving. Bundeling van krachten kan ook nieuwe 
mogelijkheden bieden, zonder dat daarvoor de eigen plaats van de 
parochie aangetast hoeft te worden. 
Drie parochies – één bestuur 
De besturen van de drie parochies hebben onlangs een convenant 
getekend voor een verdere samenwerking binnen één kerkbestuur. Hier 
ging een lange periode van overleg aan vooraf, in nauw contact met het 
bisdom Roermond. Wij hopen dat het nieuwe cluster-kerkbestuur binnen 
kort door het bisdom benoemd kan worden en haar taken op zich kan gaan 
nemen. 
Wat blijft en wat verandert? 
De drie parochies blijven als zelfstandige eenheden functioneren. Iedere 
parochie behoudt de eigen exploitatie en functioneert op dat gebied 
financieel onafhankelijk. Zoals echter nu de drie parochies één pastoor 
delen, die voor elke parochie de eigen pastoor is, zo zal het straks ook zijn 
met het nieuwe clusterbestuur. Dit bestuur treedt op als kerkbestuur voor 
iedere parochie apart.  
Nieuw cluster-kerkbestuur 
In het nieuwe cluster-kerkbestuur hebben zes kerkmeesters zitting, van 
elke parochie twee, samen met de pastoor. Hiervoor zijn geen ‘gedwongen 
ontslagen’ gevallen, in alle vrijheid konden de kerkmeesters aangeven of 
zij wel of niet in het nieuwe bestuur zitting wilden nemen. Voor het nieuwe 
bestuur zal het echter ook een periode van inwerken betekenen. Men dient 
namelijk op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in alle parochies, van 
de staat van onderhoud van alle gebouwen en de financiële middelen. 



Samenwerking van alle parochies 
Samenwerking op bestuursniveau is goed, maar betekent niet alles. Veel 
belangrijker is de samenwerking tussen de parochies. Verschillende 
gelederen werken al samen en helpen elkaar: de koren verzorgen enkele 
keren per jaar samen de liturgie, b.v. in de Goede Week. De misdienaars 
helpen elkaar bij bijzondere feestelijkheden. Verdere vormen van 
samenwerking moeten zich op natuurlijke wijze ontwikkelen, b.v. op het 
gebied van catechese en activiteiten voor kinderen. Het nieuwe 
clusterbestuur biedt daarvoor een goede ‘paraplu’. 
Zodra de benoemingen van de nieuwe kerkbestuursleden afgerond zijn, 
zullen de namen bekend gemaakt worden.  
 
Zomeractiviteiten Bisdom Roermond voor kinderen en jongeren 
Ook dit jaar organiseert het bisdom weer speciale dagen voor jongens en 
meisjes in verschillende leeftijden. Spel, gezelligheid, sporten en ook 
verdieping in het geloof vormen een spannend geheel. 

 Meisjeskamp: voor meisjes van 7 tot 12 jaar. Van 22 t/m 26 
augustus in Weert bij de zusters Birgitinessen. Kosten : € 80,-- 

 Meidenkamp: voor meiden van 12 t/m 17 jaar. Van 15 t/m 19 
augustus in Jeugdverblijf „De Hoeve“ in Genk. Kosten: € 80,-- 

 Jongenskamp: voor jongens van 7 t/m 12 jaar. Van 22 t/m 26 
augustus in Jeugdverblijf „De Hoeve“ in Genk. Kosten: € 85,-- 

 Survivalkamp voor echte jongens van 12 t/m 17 jaar in “Bovenste 
Bos” te Epen. Van 15 t/m 19 augustus; Kosten: € 97,50 

 Opgave en info: Bisdom Roermond, Zomerkampen, Postbus 
75, 6040 AB Roermond; tel. 0475 – 386835 
v.christ@bisdom-roermond.nl Opgave vóór 25 juli 

 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Björn Fox en Alice Kengen, beiden Swentiboldstraat 22, Guttecoven 
(Huwelijk op 16 juli in Geulle). 
 

Aanbiddingsuur op vrijdagmiddag 
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is in de kerk in 
Limbricht het Heilig Sacrament uitgesteld ter aanbidding. Het 
is een stille tijd van gebed bij de Heer in de Eucharistie. 
Loopt u gewoon eens de kerk binnen om bij de Heer tot rust 
te komen en al uw intenties aan Hem voor te leggen. 

WELKOM 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil ontvangen, 
laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 5595. 

mailto:v.christ@bisdom-roermond.nl


Kerkdiensten 
Zaterdag 25 juni: Vooravond van de dertiende zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaardienst voor Zef Cloots-

Jeanne Cloots-Tummers (st); jaardienst voor Jan Horssels.  
Zondag 26 juni: Dertiende zondag door het jaar / H. Salvius 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; voor overl. ouders van den Bongarth-Dohmen (st); voor 
Jan Bisscheroux, alsmede voor de overledenen van de familie 
Bisscheroux en de familie Keulen (st); voor Humphrey Ninaber 
(OAE) 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: gest. jaardienst voor Jan Willems 
en Josephina Bovend’eerd, zoon en kleinzoon;    

Maandag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar. 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar.  
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen.   
19.00 uur , Limbricht: voor Huub Eggen en wederzijdse ouders. 
Donderdag 30 juni: Eerste martelaren van de kerk van Rome.  
09.00 uur, Einighausen: H.  Mis: om roepingen. 
Vrijdag 1 juli:   
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Einighausen: Toediening van het H. Vormsel door Vicaris 

Schnackers; om Gods zegen over de vormelingen. 
Vandaag geen h. mis in Limbricht 
Zaterdag 2 juli: Vooravond van de veertiende zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis (Gregoriaans): voor Annie en Tjeu 

Fuchs; voor Sef Habets en familie; voor Sjaak Wetzels 
(offergang); voor Corrie Fuchs-Janssen (offergang). 

Zondag 3 juli: Veertiende zondag door het jaar. 
Vandaag geen h. mis in Einighausen 
10.00 uur, Sittard, basiliek: Bedevaartsmis voor ons cluster: Pl. H. Mis: 

om Gods zegen over de parochies Einighausen, Limbricht en 
Guttecoven; voor Pastoor Frans Joseph Kusters (st); voor Maria 
Arnoldina Gertrude Kusters (st); voor Lambert Storms, Elisabeth 
Baars en overleden familie (st); voor Nicolaas Hubertus 
Broekhoven (st); voor ouders Peters-Kerkhoffs (jrd);  

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis (meerstemmig): om Gods zegen 
over de parochie; gest h. mis voor Mia Schrijen-Rodigas; voor 



Tonny Ewalds-Pijls (off); voor Mia Engelen-Brinkman (off); voor 
Jet Speetjes-Heutmekers (off); voor Hans van Gool (off); voor 
Mariet Hoogers-Hendriks (off); voor René Lemans (off); voor 
Annie Bosman-Hamers (off); 

Maandag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal.  
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor Jolanda Schumans; uit dankbaarheid; 

voor de intenties bij de H. Antonius.   
Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: uit dankbaarheid. 
Donderdag 7 juli:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Mathieu en Lies Bergmans-

Mevissen (st); 
Vrijdag 8 juli:   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus:  
Zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum; vooravond 15e zondag  
Vandaag is geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis jaard. voor Mia Habets (st).  
Zondag 10 juli: Vijftiende zondag door het jaar.   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; voor José Hornesch-Perebooms; voor Jacques Stevens 
en Annie Neutgens. 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
 

Bedevaart naar de Basiliek in Sittard 
Traditiegetrouw trekt op de eerste zondag van juli (3 
juli a.s.) de parochie van Einighausen op bedevaart 
naar de basiliek in Sittard. Aan Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart vertrouwt men de intenties toe 
van parochie en gezinnen. Ook parochianen uit 
Limbricht en Guttecoven zijn uitgenodigd om aan 
deze bedevaart deel te nemen. Vertrek is te voet 
vanaf de splitsing Fischerpad/Concordiastraat in 
Einighausen om  08.45 uur; de heilige mis in Sittard 
begint op 10.00 (!) uur. Aansluitend zijn alle 
bedevaartgangers uitgenodigd voor koffie en vlaai. 
(Vanwege deze bedevaart vervalt de h. mis in Einighausen). 

 
 



 

Midzomerfestival Hof van Eynatten 
Vrijdag 8 juli van 13.00 tot 17.00 uur 
 

DJ Jean Delbressine zorgt voor zomerse muziekklanken 
Dave Culinair zorgt voor lekkere BBQ-gerechten 
We maken er samen weer een dol feestje van met leuke 
binnen  en buiten activiteiten 
 
Eigen bijdrage: € 10.00 inclusief muziek en BBQ   (drankjes voor eigen rekening) 
Aanmelden  graag vóór 30 juni bij een van onderstaande wijksteunpunten of 
telefoonnummers. 
 
 

We gaan op stap in Berg aan de Maas 
Op vrijdagmiddag 26 augustus  
 

De ‘Organisatie Oogstdankfeest’ nodigt ons  uit voor een middagje muziek en 
vrolijkheid.  We worden getrakteerd op koffie met vlaai en de meest leuke 
verrassende optredens. 
 
 

Verzamelen: 11.45 uur bij Hof van Eynatten / Bicht  vertrek: 12.00 uur 
U kunt met eigen vervoer gaan en  er rijden busjes. ‘Busje komt zó’! 
Eigen bijdrage mét busvervoer:  € 7.50 inclusief  3 consumpties 
Eigen bijdrage zonder busvervoer : € 5.00 inclusief  3 consumpties 
Aanmelden  graag vóór 1 augustus op onderstaande tel. nummers 
Of loop even binnen bij ons, de koffie staat klaar! 
 
Informatie en aanmelden: 
Hof van Eynatten 1 Limbricht T. 046-4527272 / 06-13370258            
Bicht Burg. Venckenstraat tussen 4&6 Obbicht T. 046-8881456 
 
 
 



Wijksteunpunt Aldenhof presenteert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verzoek van de Stichting Behoud Franse Klooster heeft cineast Leo 
Baeten de film ”Adieu aux Soeurs” gemaakt over het leven en werk van 

de Zusters van de Goddelijke voorzienigheid in het gelijknamige 
ziekenhuis in Sittard. 

 
Wijksteunpunt Aldenhof presenteert u deze prachtige film met een 

inleidend praatje van Leo Baeten . 
 

Woensdag 6 juli 2016 om 19.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur. In de multifunctionele ruimte.  

Kosten: € 2.50 of 3 strippen.  
 

 
 



Galaconcert Muziekvereniging 
Vriendenkring, 26 nov. 2016
Op 26 november 2016 organiseert Muziekvereniging 
Vriendenkring in de Forumzaal te Sittard, onder de titel play 
that music, haar traditioneel Gala concert. 

Voor het programma is geput uit de meer recente muziekgeschiedenis. Geralt van 
Gemert en Ryanne de Bie treden op als solisten en ook Jazz Dans Limbricht heeft 
haar medewerking toegezegd. Tevens hebben we een verassingsact uit Rotterdam 
weten te strikken voor dit bijzondere concert.

Voor de kaartverkoop kunt u binnenkort terecht op de website van de 
muziekvereniging www.vriendenkringlimbricht.nl of bij een van de leden.  Entree 
bedraagt €15.   

Reserveer nu reeds de datum:  zaterdag 26 november 2016 Forumzaal te Sittard

Salviuskerkje Limbricht
Strijkersensemble I Giardini in het Salviuskerkje Limbricht

Zondag 26 juni om 14.30 uur geeft het strijkersensemble I Giardini onder leiding 
van Annie Nijsten een concert in het oude Salviuskerkje in Limbricht.

Medewerking verleent de altvioliste Joanne Wigmans. Zij zal samen met I Giardini 
het altvioolconcert van Georg Philipp Telemann uitvoeren. Verder worden nog 
werken uitgevoerd van onder anderen G.F. Händel, J. Stamitz, P.I. Tsjaikowski en 
B. Smetana.

De entree is gratis. 
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.



S.G.L.  Bezettingsschema  26-06-16 t/m 10-07-16

zo 26-06-2016  Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma27-06-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di 28-06-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Gemeente overleg Kennedyl  19:30 GZ
   Fusion     20:00 KZ
wo29-06-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 30-06-2016  Aero-gym    19:30 KZ
vr 01-07-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 03-07-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma04-07-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di  05-07-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   KBO spellenmiddag   13:00 KZ/GZ
   Vrouwenclub kienen   19:30 BK
   Fusion     20:00 KZ
wo06-07-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 07-07-2016  Aero-gym    19:30 KZ 
vr  08-07-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 10-07-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797




