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 Jaargang 50         Nummer 8         22 april 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 01 mei 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
21 April Koffieuurtje vrijwilligers contactblad
22 April Voorjaarsconcert muziekvereniging Vriendenkring
26 April Voorstelmis Communicantjes
27 April Condordag, H.S.C. de Condors
7   Mei  Natuurwandeling, Buurtver. Zuid-West
16 Mei Jaarlijkse kienmiddag, Zonnebloem
21 Mei Eerste Heilige Communie
5 Juni Pinksterfeest met rommelmarkt 
28 Juni Boottocht Zonnebloem 
26 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

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 Nederlandse Hartstichting

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting in de week van 2 april t/m 8 
april 2017 heeft het mooie bedrag van € 888,22 opgeleverd voor Limbricht.
Namens de Hartstichting en de collectanten hartelijk dank aan de gulle 
gevers hiervoor.

Ger Kreutzkamp
Wijkhoofd

Zonnebloemnieuws

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.

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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WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht.

Pinksterfeest 2017

Op pinkstermaandag 5 Juni a.s. organiseert de werkgroep activiteiten van 
het kerkbestuur Limbricht voor het 24e jaar het pinksterfeest met een grote 

rommelmarkt van 8.00 tot 17.00 uur, met ongeveer 100 kramen.

De kraamhuur voor een standaard kraam bedraagt dit jaar:
€ 30,00 per stuk.

Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe spullen verkocht worden!!    

Inschrijven kan t/m 8 mei 2017.

Er worden géén standhouders met drank- en/of eetgerei op de rommelmarkt 
toegelaten. 

U kunt een inschrijfformulier per E-mail aanvragen: w.konings@home.nl
Maar let op, vol is vol, dus schrijf u direct in.

Dit jaar zal het kraampjes parcours hetzelfde zijn. 
De activiteiten zijn voor het gemeenschapshuis aan de Gronckelstraat, waar ook 

het terras en de catering tent staan.
Ook de informatie en de EHBO zullen daar  aanwezig zijn.

Beleeft uitnodigend,

Werkgroep activiteiten Kerkbestuur Limbricht.     
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Juf Margriets India blog

De tijd begint te dringen. Mijn reis naar India komt al snel dichterbij. 
Vandaar de laatste informatie voor vertrek.

Mijn vertrek naar Calcutta is gepland op vrijdag 21 april. 

Middels een BLOG “Margriets India Blog” hou ik jullie graag op de hoogte 
van mijn ervaringen aldaar. Ik doe mijn best om regelmatig een nieuw 
reisverslag te plaatsen.

Zo log je in op het BLOG; https://harriemargrietblog.wordpress.com

Uiterst rechts onderaan de pagina kun je op VOLG klikken. Vul hier je 
e-mailadres in en je krijgt een mail bij elk nieuw bericht dat ik post.
Wil je reageren op een geplaatst verslag? Dat kan. Scrol naar beneden en 
je kunt een reactie plaatsen.
 

Mocht je een steentje willen bijdragen in de vorm van een financiële 
ondersteuning voor de kinderen/mensen in Calcutta?
Dat kan op rekeningnummer van M.Janssen-Eggen.
NL 26 ING B 0003 964 233, ten name van “vrijwilligerswerk India”.

Veel mensen uit het dorp hebben mijn projecten en vrijwilligerswerk in 
India inmiddels financieel ondersteund. Ook een gezellige bijeenkomst in 
de Hof van Eynatten heeft hieraan bijgedragen. Samen met de bewoners 
van De Hof en inwoners van Limbricht zijn India verhalen uitgewisseld. Dit 
alles onder het genot van een lekkere kop soep.

Bij voorbaat hartelijk dank voor alle steun, op welke manier dan ook.

Veel groetjes van Margriet Janssen
  
Het gaat niet om wát we doen, maar met hoeveel liefde we het doen.         
Moeder Teresa.
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Eerste Heilige Communie

Op zondag 23 april, in de mis van 11.00 uur worden de Communicantjes 
van dit jaar aan de parochie voorgesteld.  
Op 21 mei volgt de Eerste Heilige Communie met als thema: ”open je hart 
voor Jezus”

Zondag 18 juni zal de dankviering plaatsvinden.
Pastoor en de werkgroep gezinsmissen wensen de Communicanten en 
hun familie van harte proficiat!

De communicanten van 2017:

Evi Claessen    Ilan Cox
Waylinn Duijf    Kiki de Jong
Jana Kicken     Femke van de Kraats
Ymke van der Loo    Amber Meertens
Indi van Oijen    Sil in ´t Panhuis
Renee Simons    Ruben Smeets
Juul Stegers    Laurie Steinbusch
Xandrinia Zee



22-4 t/m 7-5-2017 

.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 

“Het werk van onze handen … “ 
Het antwoordapparaat stond aan. De meldtekst kwam op het eerste 
gezicht heel origineel en grappig over: ‘Hoi, ik ben er even niet. Ik ben óf 
geld verdienen óf geld uitgeven. Spreek je boodschap maar in…’ 
Is dat nu ons leven? Zo was de eerste gedachte. Is het leven alleen maar 
‘geld verdienen en geld uitgeven’? Ligt er niet nog heel wat tussen, een 
hele dimensie van ons bestaan? Maar ook: welke waarde heeft al ons 

werk? Is het werk alleen maar 
om geld te verdienen, alleen 
voor de economische welvaart 
in het groot en in het klein? 
Op 1 mei viert de Kerk het feest 
van St. Jozef, de Arbeider. 
Hierdoor wil de Kerk een 
belangrijk aspect en dimensie 
van de menselijke arbeid 
benadrukken. Arbeid is méér 
dan een ‘noodzakelijk kwaad’ 
om wat geld te verdienen, 
alhoewel het misschien onder 
bepaalde omstandigheden zo 
mag worden beschouwd. Al 
vanaf het begin van de 
schepping heeft God aan de 
mens de opdracht gegeven om 
de aarde te bewerken en zo 

vruchtbaar te laten worden tot zegen van hemzelf en anderen. Voor ons 
christenen is de arbeid, ons beroepsmatig bezig-zijn maar ook het gewone 
werk in huis, een middel en een wijze om God te dienen en mee te werken 
aan de komst van Gods Rijk in deze wereld. Arbeid is als een gebed, dat 



wij aan God kunnen aanbieden. Elke arbeid zou dan ook moeten gebeuren 
vanuit een houding van dienstbaarheid en om eer te brengen aan God.  
Als de Kerk St. Jozef tot patroon van de arbeiders heeft verheven, dan 
drukt zij daarmee uit, dat elke arbeid een stukje meewerken is met Gods 
verlossingsplan. Het is het meedragen van het kruis van Jezus, dat ook 
Hij vanaf de menswording bewust heeft aanvaard. 
In de gebeden van de heilige mis wordt bij het aanbieden van de 
offergaven gebeden: “… de vrucht van de aarde, het werk van onze 
handen”. Al is je werk nog zo gewoon, wij kunnen het maken tot een gave 
aan God. Zo krijgt het er dan nog een bijzondere betekenis bij.  
 
Kerkelijke onderscheiding voor koster van Limbricht 
Op Paaszondag heeft dhr. Jan Coumans voor zijn vele verdiensten voor 
de parochie in Limbricht de kerkelijke onderscheiding “Bene Merenti” 
ontvangen. Al meer dan 20 jaar vervult dhr. Coumans de taak als koster, 
maar is daarnaast haast elke dag in en rondom de kerk bezig. Hij verzorgt 
kleinere reparaties, doet het onderhoud van de groenperken rondom de 
kerk, helpt mee als acoliet en bedienaar van de H. Communie. Bereidwillig 
en dienstbaar, in alle rust en bescheiden op de achtergrond doet hij alle 
werkzaamheden. Alleen al in de Goede Week was hij wel 40 uur bezig. 
Deze pauselijke onderscheiding is werkelijk welverdiend. Als parochie en 
kerkbestuur zijn wij dhr. Coumans bijzonder dankbaar voor zijn inzet en 
trouw aan de Kerk. Van harte proficiat met deze onderscheiding! 
 
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 1, 8, 15, 22 en 29 mei. 
Vertrek telkens om 19.00 uur bij de kerk in 
Guttecoven.  
 

Om te noteren: 
Maandag 24-4 en 8-5, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie  
Dinsdag  9-5, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus 
 

In de Heer overleden is: 
Sophie Schmeitz- Kallen, Op de Baan 24, Born, 79 jaar 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
 



 
Kerkdiensten 
Zaterdag 22 april: Oktaaf van Pasen   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; als jaardienst 

voor Teun en Betsie Houben-Kentgens (st.); als jaardienst voor 
Wilhelmus Hubertus Salden (st.); als jaardienst voor Zef Gijskens 
en Clara Gijskens-Schmeits. 

Zondag 23 april: Beloken Pasen: Barmhartigheidszondag  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Jo Baltussen (wd); voor Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-
Notermans (st); voor Har Meijer (jrd); 

11.00 uur, Limbricht:  GEZINSMIS met presentatie van de 
Communiecantjes; gest. jaardienst voor Bea en Mia Frenken en 
ovl ouders Frenken-Geelen; voor Paul Rademakers (off); voor de 
parochie. 

Maandag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, martelaar 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: ter intentie van P.H.  
Dinsdag 25 april; H. Marcus, evangelist   
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven:  Plechtige H. Mis  ter ere van de H. Antonius 

(noveen 3); voor de ouders Peter Schrijen en Agnes Coenen 
(st.). 

Woensdag 26 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Donderdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken. 
Vrijdag 28 april: H. Petrus Chanel, martelaar 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijns mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
Zaterdag 29 april: Vooravond van de derde zondag van Pasen 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Joep Evers. 
Zondag 30 april: Derde zondag van Pasen  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; uit 

dankbaarheid; voor Piet Smeets en Annie Smeets-Hermans (st); 
voor Anton Keulen en Maria Keulen-Hennen, alsmede voor de 
overledenen van de familie Keulen-Hennen (st); voor Toos 
Alberts (wd); voor Bertie Webers-de Bie (jrd); voor Theo 
Cosemans, Christina Cosemans-Dukers en zoon Guus 



11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
jaardienst voor Christine Salden-Schmeitz; voor ; jaardienst voor 
ouders Hilkens-Willems; jaardienst voor Jacques en Maria 
Schrijen-Beuth. 

Maandag 1 mei: H. Jozef, de Arbeider 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: ter intentie van P.H. 
19.00 uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
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 4); als jaardienst voor Jolanda Schumans; voor de 
ouders Zef Cloots-Jeanne Tummers en kinderen (st.); voor de 
intenties van de offeraars bij de Veldkapel. 

Woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
19.45 -20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
Donderdag 4 mei:  
19.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor levenden en overledenen van fam. 

Otto; voor de slachtoffer van de W.O. II 
Vrijdag 5 mei:  
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 6 mei: Vooravond van de vierde zondag van Pasen   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): als 

zeswekendienst voor Nelly van Sloun; voor Mia Bogie-Coenen 
(offergang).  

Zondag 7 mei: Vierde zondag van  Pasen/ Roepingenzondag 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Theodorus Storms (st); voor overl. ouders Tholen-
Metsemakers (st); voor Jo Baltussen (wd); voor Pierre Habets en 
alle overleden familieleden (jrd); voor Jo Dreessen (jrd) en ouders 
Dreessen en Petri; 

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie: jaardienst voor  Joep 
Mengelers; pl zeswekendienst voor Horst Rother; voor Hans 
Sanders (off); voor Harrie Wetzels (off);  
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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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Lente programma 2017 
 
 

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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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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Verschijningsdata contactblad 2017
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S.G.L.  Bezettingsschema  23-04-2017 - 07-05- 2017

zo 23-04-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 24-04-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 25-04-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   EHBO vergadering    19:30 OR
   Fusion      20:00 KZ
wo 26-04-2017 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 27-04-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 28-04-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
zo 30-04-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma 01-05-2017 Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  02-05-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   KBO Lezing levenseinde   14:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
wo 03-05-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)     19:00 KZ
   KBO bestuursvergadering   19:30 BK
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 04-05-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 05-05-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 06-05-2017  Voorjaarsconcert    17:30 OR/GZ
zo 07-05-2017  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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