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 Jaargang 50         Nummer 5         11 maart 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 20 maart 18.00 uur.



2

Activiteiten-kalender
 
6 - 12 Maart Jaarlijkse collecte voor Amnesty International
13 - 18 Maart Jaarlijkse collecte voor Reumafonds
25 Maart Lege kratten actie GVCG & VVL
8   April 65+-middag, Buurtver. Zuid-West
27 April Condordag, H.S.C. de Condors
7   Mei  Natuurwandeling, Buurtver. Zuid-West
27 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West

Collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de 
week van 13 t/m 18 maart 2017 komen ruim 57.000 vrijwilligers in actie 
om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma.

Met uw donaties financiert het Reumafonds onderzoeken die de oorzaak 
van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandeling 
kunnen realiseren. Uw bijdrage is van groot belang, want het Reumafonds 
is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Als u meehelpt, 
helpt u het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Samen strijden we voor een beter leven met reuma vandaag en een 
leven zonder reuma in de toekomst. We zijn blij met iedere gift die hieraan 
bijdraagt.  
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl
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Contributie contactblad 2017
Beste Lezers van het contactblad,

In de maand maart zal de contributie voor het contactblad weer worden 
opgehaald.
Deze bedraagt  7 euro voor het  jaar 2017.
Binnenkort kunt u de vrijwilligers dus weer aan de deur verwachten om de 
contributie te innen.

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



4

Oetsjlaeg van de vastelaovesoptoch 2017

173 puntje Ere pries wagel-gróp. Muziekvereiniging De Vriendenkring.
Veer fitse veurop mit ózze prins in Lömmerich.    Nr. 17

170 puntje Ere pries grote gróp. Dames Auwt Prinse Garde Lömmerich.
Nuuj aanwins koor, waer 40 jaor door.    Nr. 14

169 puntje Ere pries kleine gróp. Dames VastelaovesVereiniging de Doale.
Veer prizzentaere uch ós SJPEK-takelaer prinsepaar.  Nr. 6

166 puntje Eesjte pries wagel. Buurtvereiniging de Sjroopbuurt.
Het Maske Doal besjteit 40 jaor.     Nr. 9

Eesjte pries kóppel. Peter Schaeks en Henk Caris.
Flitte plins Ming d’n eesjte van Lömmelich.    Nr. 15

Eesjte pries gróte gróp. Van alles get.    Nr. 16
Veer zeen gans klaor veur de vastelaovend, höbbe al-aaf waat aaf mót 
zeen.

Tweede pries grote gróp. N.U.U.I.
Veur ‘t zénge de kirk in.      Nr. 11

Eesjte pries alleingenger. Piet Niessen.
Deze iesheilige hilt waal van de vors.    Nr. 1

Oorkonde de Sjwaegelekremer. Muziekvereiniging De Vriendenkring.
Veer fitse veurop mit ózze prins in Lömmerich.   Nr. 17

Veer bedanke alle deilnummers en al degein die aan deze sjone en 
plezaerige optoch höbbe mitgewirk.

’t Optochkòmmetee.
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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 

Eerherstel 
Bidden is voor ons in het algemeen iets aan God vragen, voor je zelf of 
voor anderen, in de concrete noden en zorgen van ons leven. “Nood leert 
bidden”, zeggen we wel eens. Als we het zelf niet meer weten, gaan we 
de hulp en kracht van God zoeken. Daar is niets mis mee. Bidden richt 
dan onze blik weer op God, die ons kent en van ons houdt. 
Er is nog andere vorm van gebed, die we wellicht minder kennen en 
praktiseren: het gebed van eerherstel. 
Dit is een gebed waarin we bewust aan 
God die eer willen (terug)geven, die 
Hem door ons mensen toekomt, maar 
vaak niet gegeven wordt. Als men zo 
weinig aan God denkt of als God min 
of meer uit het leven van mensen 
verdwenen is, dan raakt God dat. Als 
wij zondigen, dan treft dat God in het 
hart, meer nog dan het een andere 
mens kan raken. Het is dan een teken 
van fijngevoeligheid en liefde als er 
iemand is, die God wil ‘troosten’, die 
Hem eerherstel wil geven. Bij kinderen 
zie je vaak zulke fijngevoeligheid. Als 
ze zien dat een ander kind gekwetst 
wordt of alleen gelaten is, dan gaan ze 
er naar toe om het te troosten. Ons 
eerherstel, onze liefde en troost, komt op bijzondere wijze aan God toe. 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Fatima (Portugal) de heilige maagd 
Maria aan drie eenvoudige kinderen is verschenen. Twee jaar eerder 
(1915) was al aan de kinderen de engel van Portugal verschenen, die hen 
aanspoorde om aan God door hun gebed en offer eerherstel te brengen 



voor de zonden van de mensen. Dat hebben deze kinderen dan ook 
edelmoedig gedaan. De engel vroeg aan hen om vaker te bidden: “0, mijn 
God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en bemin U. Ik vraag U 
vergeving voor hen, die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en U niet 
beminnen!”  
Eerherstel wil het kwade dat op welke wijze dan ook in deze wereld 
gebeurt, weer goed maken door een overvloed van goedheid. Daarin 
verenigen wij ons met leven van Jezus. Zijn leven was ook een leven van 
eerherstel brengen aan de Vader in de hemel.  
Onze wereld kent over het algemeen een andere vorm van ‘vergelding’: 
Doe jij mij pijn, dan doe ik ook jou pijn! Zulke houding brengt alleen meer 
kwaad in de wereld. Alleen liefde die het kwaad weer goed wil maken, 
brengt zegen en heil in onze wereld. Laten wij daaraan meewerken. 
 

Om te noteren: 
Zondag 12-3, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Dinsdag 21-3, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Zaterdag 25-3, uitstapje voor alle vrijwilligers 

Maandag 3-4, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 
Koffie-uurtje op zondag 12 maart 
U bent welkom op zondag 12 maart om 12.00 uur in de 
parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.  
 
In de Heer overleden zijn: 
Paul Rademakers, Pagestraat 18, Limbricht, 77 jaar 
Mathieu Helgers, Dorpsstraat 13, Guttecoven, 76 jaar.  
Harrie Wetzels, Bovenstraat 9, Limbricht, 73 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Stille Omgang 
Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Stille Omgang’ gehouden, 
een nachtelijke bidtocht in stilte ter herdenking van het 
sacramentswonder dat hier in 1345 gebeurde. Dit jaar is de 
Stille Omgang in de nacht van 18 op 19 maart. Opgave en 
nadere informatie bij dhr. J. Knoors, Susteren, tel. 4526381. 
Kosten incl. busreis: € 23,00. 
 

Mogen wij ook in 2017 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 



Kerkdiensten 
Zaterdag 11 maart: Vooravond 2de zondag in de veertigdagentijd. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Mia Bogie-Coenen 

(offergang) en als jaardienst voor de overleden ouders Strijkers-
Pennings (st).  

Zondag  12 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Wil Stelten en 

overleden ouders Venbruex-Naus (jrd); 
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 

voor Hans Sanders (off); jaardienst voor René Lemans; voor Paul 
Rademakers (off). 

Maandag 13 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een familie (B) 
15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 14 maart:   
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis voor de overleden ouders Knoors- Bogie; 

voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 15 maart:    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
Donderdag 16 maart:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: t.e.v. O.L.V. van Altijddurende Bijstand 
Vrijdag 17 maart:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 18 maart: Vooravond 3de zondag van de veertigdagentijd. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis als jaardienst voor Annie en Tjeu 

Fuchs; als jaardienst voor de ouders Alberts-van  Strien (st.) en 
voor Peter Coenen.  

Zondag  19 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Hub Urlings 

(st); voor Joseph Wielders en Helena Wielders-Notermans (st 
St.Joep); voor José Hornesch-Perebooms; voor Josephina 
Wagemans-Dormans (verj); 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor ovl ouders Jetten-Paulssen; voor Jo Willems-
Leers (off); voor Toon Hochstenbach (off);  

Maandag 20 maart: Hoogfeest van de H. Jozef.    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (PH) 



15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 21 maart:  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie. 
Woensdag 22 maart:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (MO) 
Donderdag 23 maart:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Vrijdag 24 maart:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap   
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): als jaardienst 

voor Sjaak Dreissen, overleden ouders Dreissen-Knoors en 
overige familieleden (st.). 

Zondag 26 maart: 4e zondag v,d. veertigdagentijd: Zondag Laetare 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Jacques Salden en Antoinetta Beaujean, alsmede voor Jan 
Nicolaas Salden en Gertrude Spaetjens (st); voor Jo Baltussen 
(OAE); voor Zef Gelissen (OAE); voor Jo Willems-Leers (OAE); 
Collecte in de Kerk voor de Vastenactie  

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; pl 
zeswekendienst voor Paul Rademakers;  jaardienst voor Louis 
Moling 

 
Bidden van de Kruisweg  
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het 
lijden van Christus. Samen willen wij dat doen met het 
bidden van de Kruisweg. U bent daarvoor uitgenodigd.  

 In Guttecoven: op de maandagen in de 
vastentijd van 15.00 tot 15.40 uur 

 In Einighausen  op de dinsdagen in de vastentijd tijdens het 
gebedsuur van 14.00 – 15.00 uur 

 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:  € 10,--   
 zaterdags/ zondags:  € 25,-- 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Bij voorbaat dank. 
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Condordag

Dit jaar wordt de Condordag weer georganiseerd, dit is een gezellige 
dag waarop kleine teams het tegen elkaar opnemen in een toernooivorm 
(gebaseerd op softbal slowpitch-regels).

Wij willen als sportclub in Limbricht ook de kans geven aan de inwoners 
en bedrijven in Limbricht om zich in te schrijven voor dit toernooi. Dit 
kunnen dus vrienden en vriendinnen zijn, familie en/of collega’s, iedereen 
is welkom!! Hoe diverser de groepen, hoe leuker! 

De dag waarop dit georganiseerd wordt is Koningsdag (donderdag 27 
april). Dus... lukt het jou om één of meerdere teams samen te stellen? 
Meld je dan snel aan voor deze onvergetelijke dag!! Aanmelden kan op de 
volgende drie manieren:
• Met één of meerdere groepen vanaf 9 personen
• Als er een groep van minder dan 9 personen zich verzameld heeft 

maar toch graag wilt spelen, dan zal de organisatie een team 
samenstellen waarin jullie als groep terecht komen. 

• Individuele inschrijvingen zijn ook meer dan welkom, de organisatie zal 
een groep samenstellen waarin jij terecht komt. 

In verband met de veiligheid willen we een minimale inschrijfleeftijd van 
10 jaar hanteren. Graag bij aanmelding vermelden wat jullie teamnaam is, 
wie er in jullie team meespelen en wat de leeftijden zijn van de teamleden.  

Meer informatie volgt zodra we weten hoeveel teams zich hebben 
ingeschreven, de inschrijvingstermijn sluit op zondag 16 april. Bereid je 
maar voor op een dagvullend programma vol gezelligheid, sportiviteit en 
plezier!!    

Met sportieve groet,  

Kevin Brouns 

Namens de Activiteiten Commissie 
van H.S.C. de Sittard Condors 
kevin_brouns@hotmail.com    
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                              Vast programma 2017   
    Maandag 

                        Ontmoeting / Spreekuur Wijkverpleegkundige 
Ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur /  spreekuur wijkverpleegkundige van 11.00- 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
                                                Dinsdag 
   Kaartclub/Bridgen/Creaclub/Ontmoeting/Spreekuur Wijkverpleegkundige 

Alle activiteiten van 13.30 – 16.00 uur / spreekuur wijkverpleegkundige 14.00 – 15.00 uur 
    Woensdag 

Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 

Yoga op matje of op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 

   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
                              Bridgen  

Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
 

Bij voldoende belangstelling wordt er weer een Bridgecursus voor beginners  
georganiseerd door BC De Molenbron. Info bij Ger Dutmer T. 06-22 433 463 

 
 

              Info: 046-4527272 / 06-13 370 258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema  12-03-2017 - 26-03- 2017

zo 12-03-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma13-03-2017  BHV Training     08:00 KZ
   Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 14-03-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo15-03-2017 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 16-03-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 17-03-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Lon      19:00 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 18-03-2017 Schutterij schieten    12:30 OR
zo 19-03-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma20-03-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
   Condors (vergadering)   19:30 BK
di  21-03-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo22-03-2017 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 23-03-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  24-03-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Francoise Peters    16:00 HG
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 25-03-2017 Schutterij schieten    17:30 OR
zo 26-03-2017  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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		25	maart	a.s.	 	
	

Jeugd	voetbalclub	GVCG	&	VVL	
	
	

	 	 	 	
	

Steun	ons	en	geef	uw	lege	krat	af	bij	een	van	de	jeugdleden		
of	kom	op	25	maart	a.s.	tussen	9.00	u	en	12.00	u	uw	lege	krat	

brengen	naar	Burg.	Coonenplein	in	Limbricht.	
Wij	gaan	gezamenlijk	voor	een	mooi	bedrag	om	zo	de	activiteiten	
voor	de	jeugd	betaalbaar	te	houden	en	een	extraatje	mogelijk	te	

maken.	

Bedankt	alvast! 	


