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 Jaargang 50         Nummer 10        20 mei 2017

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 29 mei 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
20 Mei Whisky proeverij, buurtvereniging de Sjroopbuurt
21 Mei Eerste Heilige Communie
5 Juni Pinksterfeest met rommelmarkt 
10 Juni Zaagsel verven processie, Sjroopbuurt
11 Juni ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele) 
18 Juni Versieren en loper leggen processie Sjroopbuurt
24 Juni Workshop vlaaien bakken en boerenlunch, Sjroopbuurt
28 Juni Boottocht Zonnebloem 
9 Juli Domino Open-Air, Kasteel Limbricht 
26 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
23 September Opl. restauratie veldkruis met tentfeest, Sjroopbuurt
7 Oktober Jaarlijkse Sjroopdaag, thema Oktoberfeest, Sjroopbuurt
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West

2 Januari Nieuwjaarsborrel, Sjroopbuurt

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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 Collecte Nationaal  Epilepsie  Fonds
In de week van maandag 29 mei tot en met zaterdag 3 juni gaan 
vrijwilligers collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds.

Het Nationaal Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met 
epilepsie te verbeteren.
Dit kan alleen dankzij de financiële steun en betrokkenheid van u.
Mogen we ook dit jaar weer op u steun rekenen.

Geef aan de collectant.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Thea Salden- Schrijen
Collecteleider

Zonnebloemnieuws

Woensdag 28 juni is onze dagtocht, we hebben dit jaar gekozen voor een 
boottocht met rederij Cascade. De vertrektijden van de bussen geven we 
u later nog door, dat zal rond 1 uur worden. De boot vertrekt om 14.00 
uur vanuit de haven in Maasbracht, we maken een mooie tocht langs de 
grensmaas, aan boord is er koffie en vlaai. Om 16.30 is de boot weer terug 
in Maasbracht.

De bussen staan dan weer klaar voor vertrek naar Het Jachthoes in Montfort 
waar een heerlijk drie-gangen diner klaarstaat. Dit uitstapje kost € 37,50.

U kunt zich aanmelden bij een van onze vrijwilligers, of bij de secretaris 
Lilian Hoedemakers 046-4526633.
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ALAPS (Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele)
Bèste luuj,

Op zunjig 11 juni a.s. vindtj de 3e edisie van ALAPS (Auwt Lömmerichse 
Auwt Prinse Sjpeele) plaats, dit jaor op de Sjöttewei van Sjötterie Sint 
Salvius . D’r kènt waer ingesjreve waere veur dezelfde ongerdeile es 

veurige jaore (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 11 juni vanaaf 14 oer!

Belaef oetneudigend,

Auwt Prinsegarde Lömmerich



20-5 t/m 5-6-2017 

.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 

VRAAGT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN ! 
De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn in het leven van de Kerk 
bijzondere bid-dagen. De Kerk bidt dan heel bijzonder om de  komst van 
de Heilige Geest, zoals de leerlingen van de Heer eens samen met Maria 
zich biddend op de komst van deze beloofde Vertrooster hebben 
voorbereid. 
Jezus zelf had vaker zijn leerlingen - en daarmee ook ons - aangespoord 
om te bidden. "Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat" (Lc. 22,40) ... "Tot 
nu toe hebt gij niets gevraagd in Mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, 
opdat uw vreugde volkomen zij."(Joh. 16,24) ... "Vraagt en u zal gegeven 
worden; zoekt en gij zult vinden..."(Lc. 
11,9)  Dit laatste zijn nogal 
opmerkelijke woorden! "Vraagt en u 
zal gegeven worden"... Alsof reeds 
ons vragen voldoende zou zijn, om 
iets te krijgen. Is niet onze ervaring zo 
anders? Wij bidden vaak om een 
goede uitkomst - en die komt niet; wij 
bidden steeds weer om dezelfde 
intenties en het lijkt niets uit te halen. 
"Wij hebben onze Heer van het kruis afgebeden...!" Wie heeft zo iets niet 
al meegemaakt? 
En toch zegt Jezus: Vraagt en u zal gegeven worden - heel zeker! Maar 
Hij zegt er nog iets bij: God wil aan de mens geen slechte dingen geven, 
alleen maar het goede. Dat wat werkelijk goed voor hem is. En dé Gave, 
die Hij wil geven, is de Heilige Geest. Deze is de Liefde van God in 
persoon. Deze liefde tot God wil Hij in ons hart storten, ons meer in liefde 
en vertrouwen aan Zich binden.  
Hebben wij niet zelf ook eens de ervaring gemaakt, dat iets voor ons in 
geestelijke zin veel meer vruchtbaar was, wanneer het niet allemaal zo 



verliep, zoals wij dat het liefst wilden? Dat wij het leven heel anders en 
dieper zijn gaan bekijken. Kun je niet ook daarin iets van Gods Liefde voor 
ons zien? 
Als wij God vragen om Zijn goede gaven zal Hij die ons geven - heel zeker!
 Kom, Heilige Geest en vervul de harten van uw gelovigen. 
 Ontsteek in hen het vuur van Uw liefde ! 
 

Om te noteren: 
Maandag 22-5, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie  
Maandag 5 juni, Grote Pinkstermarkt in Limbricht 
Dinsdag, 13 juni, Feest van de H. Antonius, zijn na de h. mis van 

19.00 uur alle parochianen uitgenodigd voor koffie en vlaai in het 
Tuurhoes.  
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 20 mei: Vooravond van de zesde zondag van Pasen   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Tilla Coenen-Leurs 

(offergang); als jaardienst voor Godfried Hendrik (Frits) Mertens 
(st.); als jaardienst voor een overledene (J).  

Zondag 21 mei: Zesde zondag van  Pasen 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Guus 

Broekhoven en Maria Christina Broekhoven- Wagemans en Mia 
Mostert-Broekhoven (st); voor Willem Gerardus Wagemans en 
Fiena Dormans (st); voor Jos Schlössels en Elisabeth Ritzen (jrd); 
voor Henk Bosma, Ingrid Bosma en overleden familieleden 
Bosma-Webers; voor Tilla Leenders (verj.); voor Mia Jaspers-v.d. 
Bongarth (wd); 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis waaronder de viering van de 1ste 
H. Communie, om Gods zegen over de parochie, de 
communicantjes en hun ouders; gest. jaardienst voor  ovl ouders 
Willem van Cleef en Paula van Cleef-Penners; voor Paul 
Rademakers (off); 

Maandag 22 mei:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis:  
19.00 uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 23 mei:    
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis t.e.v. St. Antonius (noveen 7); als  

jaardienst voor de ouders Willen-Mulleners (st.).  



Woensdag 24 mei; Vooravond van Hemelvaart van de Heer  
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans) ter ere van O.L. 

Vrouw van Lourdes, uit dankbaarheid; voor Joep Evers. 
Donderdag 25 mei; Hemelvaart van de Heer  
09.45 uur, Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Xavier 

Schlössels en Riet Schlössels-Baggen (st); 
11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis:  
Vrijdag 26 mei; H. Filippus Neri, priester  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: geen h. mis:  
Zaterdag 27 mei: Vooravond van de zevende zondag van Pasen 
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur Guttecoven: H. Mis; jaardienst voor de ouders Lei Muris en 

Annie Muris-Mertens (st.); als jaardienst voor de ouders Frans 
Borghoms en Virginie Corten (st.); als jaardienst voor de fam. 
Heffels-Horssels en zoon Frans. 

Zondag 28 mei: Zevende zondag van Pasen  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Alphons Leenders en Catharina van den  Bongarth (st); voor 
Mia Stultiens-Höngens (verj.); voor Wil Lacroix (OAE); voor Mia 
Jaspers-v.d. Bongarth (wd); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Walter van Noothoorn; 

Maandag 29 mei:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor  
19.00 uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 30 mei:  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius  

(noveen 8);  
Woensdag 31 mei; Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet:  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis:  
Donderdag 1 juni: H. Justinus, martelaar 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken 
Vrijdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren 
09.30 tot 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 



19.00 uur , Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-
Verschuren; voor Bernard Starmans en overl. familieleden; 

Zaterdag 3 juni: Vooravond Hoogfeest van Pinksteren   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): om Gods zegen 

over de parochie; voor Mia Bogie-Coenen (offergang); voor de 
ouders Jozef Habets en Sophia Schmeits en Doris Schmeits (st.); 
voor de echtgenoten Jozef Wilhelmus Salden - Maria Johanna 
Janssen (st). 

Zondag 4 juni: Hoogfeest van Pinksteren 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Mia Notermans-Hauwé; voor Mia Jaspers-v.d.Bongarth 
(wd);  
Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de parochie; 
jaardienst voor de overleden ouders Zef Urlings en Agnes 
Urlings-Wolters; voor  Hans Sanders (off); voor Harrie Wetzels 
(off); voor Horst Rother (off);  

Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag 
08.30 uur, Guttecoven: Leesmis: Om Gods zegen over de parochie. 
09.45 uur, Einighausen: Gezongen H. Mis: voor de parochie.  
11.00 uur, Limbricht: Leesmis: voor de parochie. 
 
Het Vormsel in ons cluster op 30 juni 
Jaarlijks ontvangen in de provincie Limburg duizenden jonge mensen uit 
handen van de bisschop of een van zijn medewerkers het H. Sacrament van 
het Vormsel.  
Dit jaar zullen er in ons cluster 33 vormelingen zijn waardoor er in overleg met 
de ouders is gekozen voor de grotere kerk van Limbricht in plaats van 
Einighausen. Vorig jaar was bij 16 vormelingen de kerk van Einighausen nl. al 
overvol. Wij mogen blij zijn dat zo veel jongeren de keuze maken om dit 
sacrament de ontvangen. 
Dankzij de inzet van velen in de voorbereiding en de begeleiding van alle 
vormelingen en het verzorgen van de vormselvieringen hopen we dat het ook 
dit jaar wederom een vreugdevol feest mag zijn.  
 

Bidweg naar de Veldkapel: 
In de maand mei willen wij weer elke week naar de 
Mariakapel gaan om daar onze intenties toe te 
vertrouwen aan onze lieve Vrouw. Deze bidweg is  op 
maandag 22 en 29 mei. Vertrek telkens om 19.00 uur 
bij de kerk in Guttecoven.  
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Zomer 2017 
 
 

Vaderdag Quiz – Geluks Quiz:   
Woensdag  7 juni van 10.00 tot 12.00 uur 
 

In de aanloop naar Vaderdag deze bijzondere Geluks – Quiz. 
Met koffie/thee/borreltje én lekkers voor alle winnaars.  
En winnaar ben je altijd, gewoon door mee te spelen! 
 
Zomerfestival 
Woensdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur 
 

DJ Jean Delbressine verzorgd zomerse muziekklanken;  
Dave Culinair zorgt voor de lekkerste BBQ-gerechten; 
De zon schijnt sowieso altijd; (achter of onder de wolken) 
Hoe dan ook, we maken er net als vorig jaar een feestje van! 
 

Eigen bijdrage: € 10.00;  
inclusief (jummie) muziek en (jammie) BBQ;    
Drankjes zijn voor eigen rekening; 
Aanmelden graag vóór 22 juni. 
                                                                            
 

Info / aanmelden: Hof van Eynatten 1  te Limbricht  
Telefoonnummer:  046-4527272   
Of loop even bij ons binnen, de koffie staat klaar! 
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4e Avond4Daagse Limbricht 
         27 t/m 30 JUNI 
 

Start tussen 18:00 en 19:00 vanuit Gemeenschapshuis “ ’t Waope van 
Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te Limbricht.  

Afstanden: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM.  

Op 27 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld. Inschrijven kan op individuele 
basis of als groep. Individueel kost de inschrijving 5 euro. Groepen van 
4 personen of meer betalen 4 euro per deelnemer. Ben je lid van de 
KWBN krijg je naar vertoon van je lidmaatschapskaart ook €1,- korting 

Aan het einde van de 4e dag is er het blarenbal, waar iedereen kan 
genieten van een drankje en een hapje.  

We zien jullie graag op 27 juni en hopen op geweldig wandelweer. 

Voor inschrijvingen en meer informatie:  

www.avondvierdaagse-limbricht.nl 
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S.G.L.  Bezettingsschema  21-05-2017 - 04-06- 2017

zo 21-05-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
   Communiefeest    13:00 OR
ma 22-05-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 23-05-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Vergadering     19:30  
   Fusion      20:00 KZ
wo 24-05-2017 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 25-05-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 26-05-2017  Aero-gym     09:30 GZ
   BHV Training v.d. Gughten   08:00 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 27-05-2017 Prive Feestje      15:00 OR
zo 28-05-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 29-05-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  30-05-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
wo 31-05-2017 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 01-06-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 01-06-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 05-06-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ

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