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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 zondag 18 maart 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 05       10 maart 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

11 maart  15.00 uur concert ensemble oriana SK
18 maart  15.00 uur concert ensemble zuiderwind SK
24 maart  Paasviering KBO
25 maart 15.00 uur concert feeling young SK
31 maart  Paasactiviteit Buurtvereniging Zuid-West
2 april  14 - 17 uur openstelling SK
7 april   65+-middag Buurtvereniging Zuid-West
8 april  15.00 uur concert bertien van oppen SK
10 april  Lezing Stadsarchivaris KBO
15 april  15.00 uur concert hans van dijk cs SK
21 april  20.00 uur concert spaans gipsyconcer SK
6 mei 14 - 17 uur openstelling SK
8 mei   Euthanasie/Levenseinde KBO
21 mei  11 - 17 uur openstelling kastelendag SK 
9 juni   Familiefietstocht en Zomerfestival Buurtv. Zuid-West
2 juni  10 - 17 uur concertbachdag SK
3 juni  14 - 17 uur openstelling SK
12 juni  Notaris (testament) KBO
10 juli   Spellenmiddag KBO
18 september Dagtocht KBO
7 oktober   Familiedag Buurtvereniging Zuid-West
9 oktober  Huis v. d. Zorg KBO
30 oktober  Breifabriek KBO
3 november   Avond van zuid-west Buurtvereniging Zuid-West
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
8 december   kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West 
15 december  Kerstviering KBO

*SK:  Salvius Kerkje
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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

Contributie contactblad
Beste lezers van het contactblad,

Vanaf 12 maart wordt de contributie van het contactblad weer 
opgehaald.
Deze bedraagt 7 euro per jaar. Dus binnenkort kunt u onze vrijwilligers weer 
aan de deur verwachten om de contributie te innen.
De vrijwilligersavond van het contactblad is op vrijdag 20 april, dan kunnen 
de vrijwilligers het geïnde contributiegeld afdragen. Vanaf 19.30 uur staat in 
het gemeenschapshuis de koffie en vlaai klaar.
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Oefenen voor de Kennedymars tijdens de 
Sittardse Fanfaremars
Op 18 maart vindt de tweede editie plaats van de Sittardse 
Fanfaremars. Na het succes van vorig jaar heeft de Jeugfanfaar 
Zitterd, het opleidingsorkest van de drie Sittardse fanfares St. Jan 
(Leyenbroek), St. Barbara (Sanderbout) en St. Caecilia (Broeksittard) 
besloten hier een blijvend evenement van te maken. Net als vorig jaar 
worden tijdens de wandeltocht de drie repetitielokalen van de fanfares 
aangedaan. Nieuw is dat de routes meer door het buitengebied gaan, 
maar vooral dat er langere routes zijn die uitermate geschikt zijn in de 
voorbereiding op de Kennedymars van 31 maart.

Organisator Erik de Lepper: “We hoorden van de landelijke 
wandelbond dat er steeds minder oefentochten voor de Kennedymars 
zijn. Een aantal tochten is gestopt door een gebrek aan vrijwilligers.” 
Medeorganisator Paul Erens vult aan: “Wij hebben een jonge, 
actieve en enthousiaste club en willen met deze uniek tochten graag 
tegemoet komen aan de wensen van  wandelaars in Sittard en 
omstreken.” Beide heren benadrukken dat er niet alleen tochten zijn 
uitgezet voor ervaren wandelaars: “We hebben ook aan de minder 
fanatieke mensen gedacht.”

De langste wandeling is 40 km; deze start tussen 8.00 en 9.00 uur in 
het gemeenschapshuis aan dorpsstraat 1 in Broeksittard. Een tocht 
van 25 km start tussen 10.00 en 11.00 uur in de Fanfarezaal aan 
de Leyenbroekerweg 105. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur starten 
de wandelaars voor de 15 km vanuit MFC Sanderbout aan de 
Bremstraat 7. Mochten deze afstanden te lang zijn, dan kan er vanaf 
iedere locatie tussen 12.00 en 15.00 uur worden gestart voor een 
korte route van 6 km.

Actuele informatie over de wandeltocht kunt u vinden op 
www.facebook.com/SittardseFanfaremars/
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Nu verkrijgbaar!!!
De DVD van Herberg d’n Doal 2018!

Heb je de revue gemist of wil je het nog eens allemaal herbeleven 
dan 
is dit de kans om dit stukje onvervalste Lömmerichse historie in bezit 
te krijgen. Voor slechts € 6,- is deze Dubbel-DVD voor jou.
Bestellen doe je via marco@doale.nl

OPEN (mid)DAG 
B.S. De Lemborgh & P.S.Z. Biebelebons
Op donderdag 22 maart a.s. hebben we weer Open (mid)Dag op 
onze school.
U bent van harte welkom van 13.30 uur – 15.00 uur om de lessen in 
de groep van uw kind te bezoeken.
Ook andere groepen kunt u bezoeken om De Lemborgh in “beweging“ 
te zien.

De leidsters van peuterspeelzaal Biebelebons, heten u deze 
middag ook van harte welkom. Neem gerust uw peuter mee en kom 
kennismaken met het peuterspeelzaalwerk.

We hopen u allen te ontmoeten op 22 maart a.s.

Tot dan!

Team B.S. De Lemborgh & team P.S.Z. Biebelebons



     

.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 

10 t/m 25 maart 2018 
 

Wat doe je met de as van een overledene? 
Na een crematie zal altijd de vraag gesteld worden wat met de as van 
een dierbare overledene moet gebeuren. Sommigen kiezen er voor om 
die te laten uitstrooien, anderen om die nog langere tijd in een urn te 
willen bewaren. Op alle kerkhoven van onze parochies bestaat de 
mogelijkheid om een urn bij te zetten, in een urnenmuur, óf in een 
urnenveld óf in een gewoon graf. Voor de Kerk heeft deze bijzetting van 
de as in de gewijde grond van het kerkhof duidelijk de voorkeur. Wij 
geloven immers in de verrijzenis van het lichaam. Met het sterven treedt 
de ziel uit dit lichaam en gaat naar de 
eeuwigheid. Het lichaam blijft achter. 
Zoals Jezus zelf echter met lichaam en 
ziel is verrezen, zo zal Hij ook eens, aan 
het einde van de tijd, ons lichaam weer 
levend maken en, in een verheerlijkte 
vorm, met onze ziel  verenigen. Dan 
zijn wij weer compleet, zoals God ons 
ook geschapen heeft als wezen met 
lichaam en ziel. Zoals de Kerk daarom 
steeds het lichaam van een overledene 
met eerbied omgeeft, zo doet zij dat ook 
met de as van een overledene. Het lichaam is immers tempel geweest 
van de Heilige Geest en is geroepen om te delen in het leven in de 
eeuwigheid. Het is daarom ook goed om een priester te vragen voor de 
laatste zegen bij de bijzetting van een urn. 
Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om de as van een 
overledene in een urn – of op andere wijze – in huis te bewaren. Zo wil 
men de band met de overledene nog langer vasthouden. Dat kan heel 
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fijn zijn en het is ongetwijfeld een teken van liefde over de dood heen. 
Maar dat kan ook, zeker op langere termijn, wat moeilijkheden 
oproepen. Het moment van afscheid nemen ga je immers uitstellen, de 
overledene blijft nog in huis. Vroeg of laat komt dan toch de vraag wat 
je met de as gaat doen. Het is goed om er tijdig voor te zorgen, dat de 
as dan in gewijde grond – op het kerkhof – terecht komt. U kunt daarvoor 
ook contact opnemen met de beheerders van onze kerkhoven, die dan 
voor een begraving van de as zorg zullen dragen.  
 

Om te noteren: 
Zondag 11-3: 12.00 uur, koffie-uurtje in de pastorie.  
Dinsdag 13-3, 20.00 uur Lezing over de Lijkwade van Turijn in 
het “Tuurhoes”, Guttecoven. 

Maandag 19-3, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 
Woensdag 21-3, 09.00 uur: Kerkpoets Limbricht 
Zondag 25-3, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht; met Palmprocessie 
 
Het Heilig Doopsel ontvingen 
Liv Meuwissen, dochter van de ouders Meuwissen-Broeren, Dorpsstraat 
45, Guttecoven. 
Zoë Hendrix, dochter van de ouders Hendrix-Niels, Provincialeweg 24, 
Limbricht 
Ouders, van harte proficiat met uw kindje. Moge het opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten. 
 

Lezing over de Lijkwade van Turijn. 
Een bijzondere getuigenis over Jezus Christus is de 
lijkwade waarin Jezus na Zijn sterven gelegd werd. De 
afdrukken daarop vertellen iets over Zijn lijden en 
sterven. Voor alle vrijwilligers en parochianen wordt op 
dinsdag 13 maart om 20.00 uur in het Tuurhoes hierover 
een voordracht gehouden.  

 
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 17 op 18 maart. Opgave en 
nadere informatie bij dhr. J. Knoors, Susteren, tel. 4526381. 
Kosten incl. busreis: € 24,00. 
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Kerkdiensten 
Zaterdag 10 maart: Vooravond 4de  vastenzondag (Laetare)   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): voor Sophie 

van der Vliet (namens de buurt); als jaardienst voor de ouders 
Strijkers-Pennings (st.). 

Zondag 11 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd / Laetare 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans (st);
   Collecte in de Kerk voor de Vastenactie  

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 
voor René Lemans; voor Guus Huisman (v w verjaardag) 

Maandag 12 maart:     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 13 maart:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 14 maart:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor diaken Ben ter Haar 
Donderdag 15 maart:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken. 
Vrijdag 16 maart:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 17 maart: Vooravond 5de zondag van de veertig dagentijd     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Meerstemmig): voor Zef 

Zinken (offergang); voor Ans Kusters-Nohlmans (offergang); voor 
Joep Evers.  

Zondag 18 maart:  Vijfde zondag van de veertigdagentijd. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Hub 

Urlings (st); voor José Hornesch-Perebooms; voor Wil Stelten en 
overleden ouders Venbruex-Naus 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor de overleden ouders Jetten-Paulssen; 

Maandag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.      
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor alle stervenden. 
15.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
 



Dinsdag 20 maart:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 21 maart:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Donderdag 22 maart:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
Vrijdag 23 maart: 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor Bernard Starmans en overleden familieleden. 
Zaterdag 24 maart: Vooravond van Palmzondag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis met palmwijding: voor de 

parochie; zeswekendienst voor Leo Joosten; voor Sjaak Dreissen, 
overleden ouders Dreissen-Knoors en overleden familieleden (st.); 
voor Jo Kelleners (offergang); als jaardienst voor Nelly van Sloun; 
als jaardienst voor Corrie Lumens-Knoors en Hub Lumens; voor 
de ouders Alberts-van Strien (st.) 

Extra kerkdeurcollecte voor de VASTENACTIE. 
Zondag 25 maart: Palmzondag 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met palmwijding: om Gods 

zegen over de parochie: voor Jacques Salden en Antoinetta  
Beaujean, alsmede voor Jan Nicolaas  Salden en Gertrude 
Spaetjens (st) 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met wijding van palmtakken en 
palmprocessie: om Gods zegen over de parochie; jaardienst voor 
Horst Rother;  

 
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 tijd van 15.00 tot 15.40 uur 
In Einighausen: op de dinsdagen tijdens het gebedsuur van 14.00-
15.00 uur. 
 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Roel Hameleers en Milou Winteraeken, Einighauserweg 2 
Huwelijk op 7 september 2018 in Sweikhuizen 
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Collecte Amnesty International 2018 
De jaarlijkse collecte van 11 tot 17 maart a.s. is voor Amnesty
een belangrijke bron van inkomsten. We hopen dat we ook dit jaar 
in Limbricht weer op een mooi bedrag kunnen rekenen!

Bij voorbaat hartelijk dank namens Amnesty!
    
P.S. kunt u een paar uurtjes missen, meld u dan aan als collectant.
U kunt zich aanmelden bij Thea van Gend. 
Tel. 4511495. E- mail: m.vangend@ziggo.nl

Collecte reumafonds
In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek 
van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich 
met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor 
onderzoek naar reuma.
Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. 
Steunt u ons ook? 

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl 

Concert in het Salviuskerkje Limbricht
Op zondag 11 maart om 15.00 treedt het Ensemble Oriana op in het 
Salviuskerkje te Limbricht. 
De vier leden van het ensemble: Esther Kronenburg en Joep van 
Buchem-zang en Anneke Hoekman

Entree 15,- euro, kinderen tot 12 jaar gratis
Reserveren   info@ensemble-oriana.com
Info  www.ensemble-oriana.com                                       
Lokatie:    Oude Salviuskerk, Platz 2 Limbricht, www.salviuskerkje.nl
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S.G.L.  Bezettingsschema 11-03-2018 t/m 25-03- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

zo 11-03-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 12-03-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 13-03-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 14-03-2018 Hatha yoga  11:00 KZ 
 Kbo (koersballen)  14:00 KZ 
 Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  19:00 KZ   
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
Do 15-03-2018 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 16-03-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 KZ 
Za 17-03-2018 Schutterij  binnenschieten  17:30 OR 
zo 18-03-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ  
Ma 19-03-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
di 20-03-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Vrouwenbew (kienen)  19:30 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 21-03-2018 Hatha yoga  11:00 KZ 
 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga (groep1)  19:00 KZ 
 Hatha yoga (groep2)  20:00 KZ 
Do 22-03-2018 Aero gym  19:30  KZ  
 EHBO   08:00 KZ 
Vr 23-03-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 Sjroopbuurt  19:30 KZ 
Za 24-03-2018 KBO Jaarverg /Paasviering  14:00 GZ 
 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 25-03-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
 
Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via  
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797 
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