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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 12 september18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
3 September Vervallen Buurtvereniging Zuid-West, Zomerfestival
18 September ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Speele)
10 September  Buurtvereniging Zuid-West, Kinderactiviteit
10 September    Nationale Zonnebloemdag
16 October Buurtvereniging Zuid-West, Natuurwandeling
22 October  40 jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius”
8 Oktober Buurtvereniging Zuid-West, Najaarsfestival
5 November  Vervallen Buurtvereniging Zuid-West, Avond van zuid-west
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis
19 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich 
week voor kerst Buurtvereniging Zuid-West, kerstattentie voor onze senioren

Zonnebloem nieuws

Op zaterdag 10 september vieren wij de Nationale Zonnebloemdag in het Tuur-
hoes te Guttecoven.

Mensen die behoren tot de doelgroep van de Zonnebloem zijn van harte welkom 
vanaf 14.00 uur, de koffie met vlaai staat dan klaar.

Daarna is er een leuk optreden van zanggroep Remsjpoar uit Nieuwstadt.
Aan het einde van deze middag, ongeveer 17.00 uur is er iets lekkers te eten.

Als u wilt komen dan graag van te voren opgeven bij een van onze vrijwilligers, of 
bij de secretaris:
Lilian Hoedemakers-Thissen 046-4526633



Oktoberfest 2016
Oktoberfest 2016

 
Het bestuur van Buurtvereniging de Sjroopbuurt nodigt U uit voor de

 
 3de editie van de Sjroopdaag Oktoberfest 2016.

 
de uitnodiging is voor leden en niet leden

 
Onder het genot van een hapje en een drankje willen we samen met ons fantas-

tisch gelegenheidsorkest  “Funf gegen Willie” en DJ Uuberraschung
op zaterdag 24 september ( = nationale burendag ) een gezellig feestje bouwen 

en samen met u genieten van een mooie avond.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren van het sfeervol aangekleed gemeinsjapshoes 

open.

Entree: € 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet leden.
Consumpties zijn voor eigen rekening, maar voor een aangepaste prijs.

Het is leuk als u uw kleding aanpast aan het thema.
 

Voorverkoop van de entreekaarten start 3 september.
 

voorverkoopadressen: 
Henk Schrijen Pagestraat 16

Marij Heijligers dr. Nolensstraat 37 
 

Geer komp toch zeker auch!!!
 

groetjes
Besjtuur Sjroopbuurt



Muziekvereniging vriendenkring

Nieuwe datum Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring 

In tegenstelling tot genoemde datum in een eerdere publicatie organiseert 
Muziekvereniging Vriendenkring op zaterdag 19 november 2016 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 dansgroep Femfit heeft 
haar medewerking toegezegd. Tevens hebben we een verrassingsact uit Rotterdam 
weten te strikken voor dit bijzondere concert.

Voor de kaartverkoop kunt u 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 19 november 2016 Forumzaal te Sittard 



3 t/m 18 -9-2016 

.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 

Het geloof (meer) leren kennen 
Onbekend maakt onbemind, zeggen we wel eens. Dat is bij mensen zo, 
maar ook wat betreft het geloof. Als je het geloof niet echt hebt leren 
kennen, hoe wil je dan daaruit leven, laat staan het waarderen. Het is een 
zegen als kinderen van jongsaf aan, thuis of op school, het geloof hebben 
mee gekregen. In onze tijd is dat niet meer vanzelfsprekend. Juist daarom 
mag je blij verwonderd zijn als jonge ouders, die zeggen zelf niet zo veel 
over het geloof gehoord te hebben, tóch bewust om het Doopsel van hun 
kind vragen, omdat ze willen dat hun kind wél in het geloof opgroeit. Hoe 
moeilijk het dan ook voor deze ouders is om het geloof zelf door te geven.  
Het is aan ons om er voor te 
zorgen dat het geloof dat wij 
eens in ons doopsel hebben 
ontvangen ook 
daadwerkelijk in ons kan 
groeien. Je kunt er veel zelf 
aan doen. Ga bewust 
bidden – als een persoonlijk 
gesprek met God. Vraag 
Hem om zegen voor je zelf 
en je gezin. Al biddende groeit je geloof. Of ga je bewust in het geloof 
verdiepen. Binnenkort starten wij in onze parochies weer met een 
geloofscursus. Het is mooi en verrijkend om  het geloof meer te leren 
kennen. Dat hebben al velen met vreugde ervaren die aan zulk een 
geloofscursus hebben deelgenomen.  
Een andere mogelijkheid zijn de bijbelmeditaties: gewoon even een tekst 
uit de Heilige Schrift overwegen en er over van gedachten wisselen. 
Welkom! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxaTigOTOAhVJthoKHQMmCcYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fontdekgod.nl%2Fgeloof-in-god-liefde%2F&psig=AFQjCNHPt94oXhB3vx5gbO9F7o3S4DdGPQ&ust=1472469998518491


Geloofscursus in Limbricht 
Wie is God? Bestaat Hij wel? 

Wat weten wij echt over Jezus? 
Is er werkelijk een leven na de dood? 

Hoe kom je tot gebed?” 
Dat zijn vragen, die altijd weer boeien. In een geloofscursus willen wij 
daarop ingaan. Tijdens een 20tal bijeenkomsten doorlopen we stap voor 
stap de verschillende onderwerpen van het geloof. Er kunnen vragen 
gesteld worden, er is ruimte voor gesprek, maar men mag ook gewoon 
komen luisteren. 
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. De cursus wordt 
tweewekelijks gegeven. 
Tijdstip: dinsdagavond van 20.00 -21.30 uur in de pastorie in 
Limbricht. Eerste avond op dinsdag 20 september 2016. 
Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Pastoor Janssenstraat 
16, 6141 AN Limbricht. 
Tel. 046-4515595; mail: m.a.j.otto@hetnet.nl . 

 
Bijbelmeditaties 
Binnenkort starten wij weer met een reeks 
bijbelmeditaties, waarin wij ons telkens in een 
passage uit de evangelies willen verdiepen. De 
bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee weken op 
maandagavond van 20.00 – 21.30 uur in de 
pastorie in Limbricht. Eerste bijeenkomst op 
maandag 5 september. Aan deze avonden zijn 
geen kosten verbonden. Opgave en nadere 
informatie bij pastoor M. Otto, Limbricht, tel. 4515595; mail: 
m.a.j.otto@hetnet.nl  

 
In de Heer overleden is: 
Tilla Coenen-Leurs, Einighauserweg 19, Guttecoven, 91 jaar 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Missiezusters op bezoek 
Tijdens de hh. Missen op zaterdag/zondag 10 en 11 september zijn de 
Missiezuster van St. Petrus Claver uit Maastricht op bezoek in onze 
parochies. 
 
 

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


Kerkdiensten 
Zaterdag 3 september: Verjaardag wijding Kathedraal Roermond  
16.00 tot 17.00, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Sjaak Wetzels (offergang); 

jaardienst voor de echtelieden Wil Coenen-Cornelia Cloots (st).  
Zondag 4 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Sjaak Hilkens (zeswekendienst); voor overl. ouders Tholen-
Metsemakers en zoon Piet (st); voor Pierre Schlössels, Nicolaas 
Schlössels en Christina Paulis, alsmede voor Peter Jozef 
Schlössels (st); voor Zef Dohmen en Truke Soons (st); voor 
Martinus Heutmekers en Anna Heijlighen (st); voor Nieke 
Martens-Vleugels en Jean Martens (st); voor Mia Mostert-
Broekhoven (jrd); voor Willem Gerard Wagemans (verj.); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  jaard. voor 
Jeanne Camps-van den Bergh; gest. jaard. Voor Willem 
Kleintjens en Sibilla Stoffels en dochter Elisabeth. 

Maandag 5 september:  
09.00 uur, Limbricht:   H. Mis: voor overleden (PH). 
Dinsdag 6 september:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de H. 

Antonius. 
Woensdag 7 september:   
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: om roepingen 
19.45 – 20.45 uur , Limbricht: Aanbiddings-uur. 
Donderdag 8 september: Feest van Maria Geboorte 
09.00 uur, Einighausen: voor alle schoolkinderen. 
10.00 uur, Limbricht: schoolviering basisschool “De Lemborgh” 
Vrijdag 9 september: H. Petrus Claver,  priester  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 10 september: Vooravond 24ste  zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Sef Habets (offergang); 

voor Clara Gijskens-Schmeits (offergang).  
Zondag 11 september: Vierentwintigste zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Frits 

Notermans (st); voor Giel van de Bongard (st); voor ouders Chris 
Broekhoven en Maria Therese Fehlen (jrd), alsmede voor Pierre 
Habets; voor Frits Dukers en Margriet Dukers-Ramakers; 



11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst 
voor overleden ouders Jan en Fien Vleeshouwers-de Renet; gest. 
jaardienst voor overleden ouders Sjeng en Anna van Cleef-Ehlen 
en zoon Chrit;  

Maandag 12 september: Heilige Naam van Maria. 
Vandaag geen h. mis in vanwege de bedevaart naar Kevelaer. 
Dinsdag 13 september: H.Joh.Chrysostomus, bisschop en kerkleraar   
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.    
Woensdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken. 
Donderdag 15 september: H. Maagd Maria, Moeder van Smarten. 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen.  
Vrijdag 16 september: HH. Cornelius, Paus en Cyprianus, bisschop 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 17 september: Vooravond 25de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaardienst voor de ouders 

Salden-Ruber (st); voor Ben Geurts; jaardienst voor het echtpaar 
Zeelen-Corten (st); jaardienst voor de ouders Salden-Kruitz (st); 
jaardienst voor Piet Sons. 

Zondag 18 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Maria 

Josephina Custers en Maria Ida Custers, alsmede voor de familie 
Custers-Dohmen (st); voor Bertha Wagemans-Maas (st); voor 
Maria Catharina Tonia Kusters (st); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor pater Ben 
de Vries; voor André Meijers; voor Louis Moling. 

Om te noteren: 
Maandag 5-9 en 19-9, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie. 
Zondag 11-9, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie Limbricht 
Woensdag 14-9, 09.00 uur: kerkpoets; helpers zijn welkom! 

Dinsdag 20-9, 20.00 uur: pastorie: start geloofscursus 
 
Het heilig Doopsel ontving: 
Joli, dochter van de ouders van Kouwen-Aelfers, Lintjeshaag 34, (L) 
Ouders, van harte proficiat met uw dochtertje. Moge zij opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten 



ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Speele) 
Bèste luuj,

Op zunjig 18 september vindtj de 2e edisie van ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt 
Prinse Speele) waer plaats op Sjportpark Lömmerich naobie de vösjklup. D’r 
kènt waer ingesjreve waere veur dezelfde ongerdeile es veurig jaor (Eijersjmiete, 
Kratsjtapele en Langsaam fitse). Höbse dus zin om ein eike te gooie, ein kretje 
te sjtapele en/of op dien dooie gemaak te fitse? Bèn d’r dan bie op zunjig 18 
september vanaaf 13.11 oer!

Belaef oetneudigend,

Auwt Prinsegarde Lömmerich



Eerste en laatste dag 
Avondvierdaagse Sittard 
door Limbricht
Van 13 tot 16 september vindt de zesde editie van de Avondvierdaagse Sittard 
plaats. Iedere dag kunnen de wandelaars kiezen uit een route van 6 of 10 km. 
Ieder jaar worden op de laatste dag Limbricht en het Limbrichterbos aangedaan. 
Zo ook in 2016. Dit jaar komen de wandelaars onder het Trevianum door en lopen 
dan via de Trichterweg en de M.L. Kingstraat naar de Dr. Nolensstraat. Dan gaan 
ze langs het monument voor het Frans Kerkhof en de kerk en via de Beekstraat 
naar de Michiels van Kessenichstraat. De wandelaars van de van de 6 km route 
steken dan het spoor over, lopen een rondje om de sportvelden om het nieuwe 
kunstgrasveld van VV Limbricht en de nieuwe korfbalvelden te gaan bewonder-
en. Via het kasteel en de Platz lopen ze dan weer verder langs het spoor en naar 
Hoogveld. De 10-km-wandelaars lopen langs de manege en de Bornerweg naar 
de Twintig Boendersweg. Door het Limbrichterbos komen ze uit bij Gelders Eind 
en van daar gaan ze terug naar het start- en Finishterrein op de voetbalvelden van 
VoetbalVereniging Sittard

Op de eerste dag lopende wandelaars van de 6 km over der Leeuwerik van Eing-
hausen naar de Provinciale weg langs Limbricht. De lange route komt die dag uit 
Guttecoven en loopt via de Vosdaalstraat, de Bovenstraat en de Prof. Mentenlaan 
naar de Lömmerink, om zich daar weer bij de 6-km-wandelaars te voegen.

De Avondvierdaagse start iedere avond tussen 18:00 en 18:30 uur op het terrein 
van VVS aan de Bradleystraat 21. Tijdens de andere twee avonden gaan de wan-
delaars naar het stadspark en Watersley en naar Millen en Overhoven. Daarbij 
komen de 10 km routes langs de mooiste plekjes en is de 6 km route geschikt voor 
kinderwagens. Deelnemers mogen ieder dag beslissen welke afstand ze die dag 
gaan wandelen.

Nieuw dit jaar is dat er ook dagkaarten worden verkocht. Als vier dagen niet in te 
plannen is, of als mensen niet weten of ze het aan kunnen vier dagen achter elkaar 
te wandelen, kunnen ze dus ook één dag komen. 

De Avondvierdaagse Sittard wordt mede georganiseerd door Scouting St. Salvius 
en de Parkschool. Deze twee Limbrichtse organisaties doen dat samen met basis-
school Loedoes, MIK Kinderopvang, VVS en Buurtvereniging Hoogveld. Kinderen 
van de Parkschool en leden van de scouting krijgen korting op de normale deel-
nameprijs van €5,- per persoon.

Wil je zelf ook meedoen? Dat kan! Ga naar www.avondvierdaagse-sittard.nl voor 
meer informatie en inschrijfformulieren. Je kunt ook bellen: 06-42455705.



S.G.L.  Bezettingsschema  04-09-16 t/m 18-09-16

zo 04-09-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma05-09-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 06-09-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
wo07-09-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
do 08-09-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 09-09-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 10-09-2016  Jeugdkamp zuid-west    16:00 KZ
zo 11-09-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma12-09-2016  Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  13-09-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo14-09-2016  Hatha Yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 15-09-2016  Aero-gym     19:30 KZ 
vr  16-09-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
   Lon      19:00 KZ
zo 18-09-2016   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



  

 
Kom jij ook mee tokkelen? 

Zaterdag 17 september organiseert Scouting Sint Salvius een tokkeldag bij 
Kasteelpark Limbricht voor al haar jeugdleden en hun vriendjes en 

vriendinnetjes. Daarnaast zijn inwoners van Limbricht en omgeving ook 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De jeugd kan heerlijk 

tokkelen en spelletjes spelen terwijl ouders onder genot van wat te 
drinken hun kinderen kunnen zien ravotten en van de kabelbaan zien afgaan. 
We verzamelen op de binnenplaats van Kasteel Limbricht en er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Voor de kinderen van 5 t/m 11 jaar (bevers en welpen) is er ’s morgens van 10.00 tot 
12.30u een programma voorzien en voor de oudere jeugd van 11 t/m 15 jaar (gidsen en 

verkenners) ’s middags van 13.30 tot 16.00u.  

Scouting St. Salvius Limbricht is een jonge en dynamische vereniging die volledig 
steunt op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn wekelijks 

in touw om de jeugd uit te dagen met diverse en avontuurlijke programma’s. 
Voor het versterken van ons vrijwilligersteam en om de sterke ledengroei op 

te vangen, zijn wij op zoek naar jou! Dus kun jij nog een uurtje per week 
missen en zie jij de uitdagingen van jeugdwerk wel zitten?  

Meld je dan aan via www.scoutingstsalvius.nl of stuur een mailtje naar 
bestuurders@scoutingstsalvius.nl 

       www.facebook.com/ScoutingStSalvius 

 

 

  


