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 Jaargang 50         Nummer 6         25 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 3 april 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
8   April 65+-middag, Buurtver. Zuid-West
10 April Bloemschikken Pasen, Zonnebloem
21 April Koffieuurtje vrijwilligers contactblad
27 April Condordag, H.S.C. de Condors
7   Mei  Natuurwandeling, Buurtver. Zuid-West
16 Mei Jaarlijkse kienmiddag, Zonnebloem
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

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de steun en medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van mijn lieve man, vader en opa, Harrie Wetzels

Truus Wetzels
kinderen en kleinkinderen
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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

Uitnodiging koffie uurtje vrijwilligers contactblad
De komende weken zal de contributie voor het contactblad weer worden 
opgehaald door onze vrijwilligers. 
Op vrijdag 21 april van 19.00 tot 21.00 uur kunnen de vrijwilligers 
de opgehaalde contributie inleveren bij de penningmeester in het 
gemeenschapshuis. Dit is dan tevens het koffie uurtje voor de vrijwilligers, 
wij zorgen dat de koffie en vlaai klaarstaan voor jullie. 
In voorgaande jaren was deze vrijwilligers middag van het contactblad  altijd 
op een zaterdag, wij hebben er nu echter voor gekozen om dit op de vrijdag 
avond te doen.
Hopelijk kunnen alle vrijwilligers van het contactblad dan aanwezig zijn.
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Zonnebloemnieuws

Maandag 10 april gaan we weer bloemschikken voor Pasen, deze middag 
kost 10 euro.
Graag zelf het grijze bord meenemen, dat we eerder al eens gebruikt 
hebben.
In de pauze is er koffie met Paasbrood. U kunt zich aanmelden bij onze 
vrijwilligers. Aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis te Guttecoven.

Dinsdag 16 mei is onze jaarlijkse kienmiddag, aanvang 14.00 uur, er zijn 
weer mooie prijzen te winnen , zowel bij het kienen als bij de loterij. 
Al deze prijzen worden beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstand 
en door de vrijwilligers van de Zonnebloem, waarvoor wederom onze 
hartelijke dank.

We hopen velen van u te mogen begroeten.

Collecte Reumafonds

Reumafonds haalt 445,79 euro op in Limbricht 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in 
Limbricht voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 13 t/m 18 maart 2017 is in Limbricht in totaal 
445,79 euro opgehaald.  Met deze donaties financiert het Reumafonds 
wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden.
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Collecte voor Amnesty International
De collecte voor Amnesty International die in de tweede week van maart is 
gehouden, heeft in Limbricht het mooie bedrag van 733,84 euro  opgebracht.

Namens Amnesty dank ik u en onze collectanten hier heel hartelijk voor.

Thea van Gend

Concert Sint Salviuskerkje
Op zondag 26 maart zal om 15 uur in het Oude Salviuskerkje van Limbricht 
een concert zijn van Black Intention. Het programma luidt: Van Browning tot 
Blues.

Entree: 15,00 euro /  12,50 euro (65+/CJP/studenten/Amici Salvii)
Reserveren: info@blackintention.nl
Meer informatie: www.blackintention.nl

Op zaterdag 1 april verzorgen het kamerkoor en solisten van Vocaal totaal 
uit Merkelbeek vanaf 19.30 uur een sfeervol PASSIECONCERT in het 
Salviuskerkje te Limbricht. 

Tickets à € 12,50 via info@vocaaltotaal.com of 045 5257427 of op 1 april 
aan de kassa. 

Dit concert maakt deel uit van het 
muziek- en dramafestival dat Vocaal totaal 
i.s.m. de Stichting Muziekprojecten 
organiseert ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan.
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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    



25-3 t/m 9-4-2017 

.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 

OPNIEUW BEGINNEN 
Het valt niet altijd mee om na een weekend vrij of een vakantieweek op 
school of op het werk opnieuw te beginnen. De maandagmorgen of de 
eerste dag na de vakantie is bij velen niet favoriet. Op zo'n dag vraagt het 
een extra krachtsinspanning, om weer in het gewone ritme van alle dag 
terug te keren. 
Ook tussen mensen moet er soms opnieuw begonnen worden. Als een 
ruzie uitgepraat en bijgelegd is, dan is er ruimte voor een nieuwe start die 
veel kan vragen. Moeilijkheden in een relatie vergeten we namelijk niet 

gemakkelijk. Maar, wil een relatie blijven 
bestaan, dan moet er bij beide partijen 
voortdurend de bereidheid zijn om 
opnieuw te beginnen. Bij God is er 
ook altijd de mogelijkheid om een nieuw 
begin te maken. Denken we maar aan het 
mooie verhaal over de verloren zoon dat 
Jezus heeft verteld en waarmee Hij de 
vergevingsgezindheid en barmhartigheid 
van God in het licht stelde. God blijft ons 
ons verleden niet nadragen als wij oprecht 
spijt en berouw hebben en bereid zijn om 
ons leven overeenkomstig Zijn geboden te 

veranderen. Ook Jezus heeft tijdens Zijn leven voortdurend zonden 
vergeven. Zijn vergevingsmacht heeft Hij aan de Kerk toevertrouwd. De 
Kerk mag in de biecht ook bij zware zonden de mensen namens God de 
zonden vergeven en zo steeds de kans bieden om opnieuw te beginnen. 
In de laatste jaren ontdekken velen (opnieuw) het sacrament van de 
biecht. Vaak is het een hele verademing om na 25 of 30 jaar weer eens te 
biechten en de intense vreugde te ervaren van de verzoening met de Heer 
en van een nieuw begin van z’n leven. ‘De biecht is toch afgeschaft’ had 



men zichzelf aangepraat, terwijl men ergens in het achterhoofd toch wel 
wist dat je een sacrament niet zo maar kunt afschaffen. Maar ja, de 
anderen gingen toch ook niet ...! Wat een zegen om dan toch die stap te 
zetten. 
Met name in deze vastentijd roept de Kerk ons op om ons met God te 
verzoenen. Meer dan ooit steekt zij ons de hand van de Heer toe. Zoals 
de apostel Paulus zei: “Wij smeken u in Christus’ naam: Laat u met God 
verzoenen! ... Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het 
heil.”  
 

Om te noteren: 
Zaterdag 25-3, uitstapje voor alle vrijwilligers 
Maandag 3-4, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie  
Dinsdag 4-4, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus 

Woensdag 5-4, 09.00 uur: Kerkpoets in Limbricht 
Zondag 9-4, 11.00 uur: Gezinsmis (Palmzondag) in Limbricht 
 
Koffie-uurtje op zondag 9 april 
U bent welkom op zondag 9 april om 12.00 uur in de 
parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.  
 
In de Heer overleden is: 
Wil Lacroix, Everstraat 2a, Einighausen, 68 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
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 

 
 

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

 
 
 



Kerkdiensten 
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); 
voor Nicolas Lumens en Anna Cox (jrd.), alsmede voor Pierre, 
Truus, Zef en Carla;  
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 

Maandag 27 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een familie (B) 
15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 28 maart:   
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruiswqeg 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.  
Woensdag 29 maart:    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: tot intentie van P.H. 
Donderdag 30 maart:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken  
Vrijdag 31 maart:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren  
Zaterdag 1 april: Vooravond 5de zondag van de veertigdagentijd. 
Vandaag geen biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: als zeswekendienst voor 

Mathieu Helgers;  voor Tilla Coenen-Leurs  en als jaardienst voor 
Gerard Coenen (offergang); voor Joep Evers; als jaardienst voor 
Jan Maas-Tiny Maas-Muris (st.). 

Extra collecte aan de kerkdeur voor de Vastenactie. 
 
 
 



Zondag 2 april: Vijfde zondag van de veertigdagentijd.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor overledenen van de familie Kusters; voor dhr. M. 
Hodzelmans en mevr. Jeanne Wetzels-Pluis (OAE);  

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Jos Schurgers; voor overleden ouders Stoffels-Laumen. 

Maandag 3 april:    
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: tot intentie van P.H. 
15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 4 april:  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis als jaardienst voor de overleden ouders 

Peters-Willen (st.); voor de intenties van de offeraars in de 
Veldkapel. 

Woensdag 5 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
19.45 tot 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur  
Donderdag 6 april:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Mathieu en Lies Bergmans-

Mevissen (st); 
Vrijdag 7 april:  
09.30 tot 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
Zaterdag 8 april: Vooravond van Palmzondag.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis met palmwijding en 

palmprocessie; voor Mia Bogie-Coenen (offergang); en als 
jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-Geurts (st.). 

Zondag 9 april: Palmzondag  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis met palmwijding: om Gods zegen over 

de parochie; voor Peter Hendrik Storms (st); voor Gerda 
Leenders (st); voor Carel Webers en Anna Hermans en zonen 
Leo en Sjaak; voor overl. ouders Broekhoven-Kelleners en Peter 
Hochstenbach (jrd); 

11.00 uur, Limbricht:  GEZINSMIS met palmwijding en  palmprocessie: 
pl. zeswekendienst voor Harrie Wetzels; voor Hans Sanders (off); 
voor de parochie. 
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VOORJAARSCONCERT 
 

 
 

Zaterdag 22 april 
Aanvang 19.30 uur 

 
Op zaterdag 22 april 2017 vindt ons voorjaarsconcert plaats in het 

gemeenschapshuis, georganiseerd door Muziekvereniging 
Vriendenkring Limbricht. Vanaf 19.30 uur kunt u genieten van een 
gevarieerd muzikaal programma door de Muziekvereniging, onze 

slagwerkgroep en onze gastvereniging Pro Musica uit Nederweert-Eind. 
 

We hopen u te mogen begroeten in het gemeenschapshuis van 
Limbricht. Tot dan! 

Entree gratis 
 

Harmonie Pro Musica Nederweert-Eind 
o.l.v. Roger Cobben 

 
Slagwerkgroep Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht 

o.l.v. Sjef Lebon 
 

Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht 
o.l.v. Rob Moers 
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Lente programma 2017 
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: dinsdag 4 april 
Van 10.00 – 11.30 uur  
Bijeenkomst voor mantelzorgers om met elkaar een goed gesprek te hebben,  
of gewoon even op andere gedachten te komen. Koffie/thee zijn van het huis! 
 

Sieraden maken: woensdag 12 april 
Van 10.00 – 12.00 uur 
Maak je keuze uit een ruim assortiment prachtige kralen en materialen en 
maak er een exclusief sieraad van.  Voor jezelf of om weg te schenken!  
Plaats is beperkt, meld je snel aan. Kosten: € 8.50 (incl. materialen/koffie) 
 

Paas brunchen: donderdag 13 april 
Van 12.00- 14.30 uur   
Een uitgebreid warm / koud paasbuffet van Dave Culinair. 
Eigen bijdrage: € 15.00 p.p. aanmelden graag vóór 7 april. 
 

Moederdagconcert: woensdag 3 mei 
Van 10.00 – 12.00 uur 
In de aanloop naar Moederdag gaan we genieten van een concert dat gegeven 
wordt door:  ”ONSZELF”                
Kom meezingen!! (krassen en piepen mag ook, yes!!) 
 

Vaderdag Quiz - Geluks Quiz:  woensdag  7 juni 
Van 10.00 tot 12.00 uur 
In de aanloop naar Vaderdag deze bijzondere Geluks Quiz 
Er is koffie/thee of ’n borreltje met lekkers voor alle winnaars.  
En winnaar ben je altijd, gewoon door mee te spelen! 
 

Zomerfestival: woensdag 28 juni  
Meer informatie volgt, reserveer deze datum alvast! 
                                                                           
 

Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht tel. 046-4527272 / 06-13370258 
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar! 
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Uitnodiging informatiesessie Zuyderland Actief  

Beste bewoner(s), 

Wij willen u uitnodigen om op maandag 27 maart 2017 van 14:00 tot 15:30 
uur, naar de informatiesessie van Zuyderland Actief te komen. Deze bi-
jeenkomst vindt plaats in het Wijksteunpunt Hof van Eynatten.

Tijdens deze bijeenkomst leggen wij uit Zuyderland Actief precies is, hoe 
u leert Zuyderland Actief te gebruiken en waarom en wanneer de vragen-
lijsten worden afgenomen. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich 
hierna bij Zuyderland aanmelden voor de aanvullende sessies. Hebt u 
geen tablet, dan kunt u deze gratis lenen voor maximaal drie maanden 
van Zuyderland.

De volgende sessies staan gepland voor:
- Tweede sessie: 03 april 2017 van 14:00 tot 15:30 uur;
- Derde sessie: 24 april 2017 van 14:00 tot 15:30 uur;
- Vierde sessie: 01 mei 2017 van 14:00 tot 15:30 uur;

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze tijdens de bijeenkomst 
gerust stellen.

Wij zien u graag op maandag 27 maart 2017 van 14:00 tot 15:30 uur in 
het Wijksteunpunt Hof van Eynatten.

Met vriendelijke groet,
Namens Zuyderland,

Bianca Linckens & Leon van de Weem
Projectmanagers Projectbureau Additionele Gelden - Zuyderland 
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Verschijningsdata contactblad 2017
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S.G.L.  Bezettingsschema  26-03-2017 - 09-04- 2017

zo 26-03-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma27-03-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 28-03-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Projectgroep     19;00 GZ
   Blokske Um     20:00 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo29-03-2017  Hatha yoga     11:00 KZ
   Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Projectgroep     19:00 BK
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 30-03-2017  Explore      09:00 GZ
   Aero-gym     19:30 KZ
vr 31-03-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Kidsconcert     19:00 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 01-04-2017  Schutterij schieten    17:30 OR
   KBO jaarverg/Paasviering   14:00 GZ
zo 02-04-2017  Hondenshow     09:00 HG
   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma03-04-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  04-04-2017  Kbo (gym)      11:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo05-04-2017  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 06-04-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  07-04-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps     19:00 GZ
   Sjroopbuurt     19:30 KZ
Za 08-04-2017  Seniorenmiddag Zuid/West   14:00 OR
   Schutterij schieten    17:30 OR
zo 09-04-2017  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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