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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 15 april 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 07       07 april 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

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
6 mei Natuurwandeling Buurtvereniging Zuid-West
8 mei   Euthanasie/Levenseinde KBO
21 mei Rommelmarkt Limbricht, Pinkstermaandag
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
24 juni Auwt Lömmerichse Auwt Prinse Sjpeele (ALAPS) 2018 
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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Zonnebloemnieuws

Dinsdag 17 april is de jaarlijkse kienmiddag van de Zonnebloem in 
het Tuurhoes in Guttecoven.

Aanvang 14.00 uur.

In de pauze is er een loterij waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. 
Alle prijzen van het kienen en de loterij zijn beschikbaar gesteld door 
de plaatselijke middenstand en de vrijwilligers van de Zonnebloem
We hopen velen van u te mogen begroeten deze middag.

Afscheid van Limbricht en hun bewoners.
Op 1 juli 1983 verhuisden wij van het terein van Pergamijn toen 
Stichting Pepijn in Echt om te gaan wonen in Limbricht.
Op 20 juni 2018 verhuizen wij van Haagweg 45 te Limbricht naar 
Bronstraat 11 in Born.
Bijna 35 jaar kijken wij terug naar een mooi deel van ons leven, 
waarin wij de verbondenheid hebben gevoeld en gekregen door de 
inwoners van Limbricht.
Wij zijn iedereen dankbaar die wij hebben ontmoet, iedereen die 
er voor heeft gezorgd dat wij erbij hoorden en dat wij ons thuis 
voelden.
Meehelpen met de Pinkstermarkt en andere dorpsfeesten, lid van 
de wandelclub enz. De steun die wij van veel Limbrichtenaren 
hebben gekregen tijdens het overlijden van een mede bewoner is 
tekenend voor de band wat er is. 

Dank je wel Limbricht vooral tijd in ons hart.
Eens een Limbrichtenaar altijd een Limbrichtenaar.
Marie-Paul Franssen, Peter Goertz, Debbie Franken, 
Lilian Hamacher, Ine Hennen en Philo Reijnaerts
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WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT 
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht. 

 

Pinksterfeest 2018. 
 
Op pinkstermaandag 21 Mei a.s. organiseert de werkgroep 
activiteiten van het kerkbestuur Limbricht voor het 25e 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: 

€ 35,00 per stuk. 
 
Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe spullen verkocht worden!!     

 
Inschrijven kan t/m 1 mei 2018. 

 
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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Reumafonds haalt 518,40 euro op in Limbricht 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners 
van Limbricht voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke 
collecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart 2018 
hebben zij met elkaar in totaal 518,40 euro opgehaald.  

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die 
de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de 
behandelingen kunnen realiseren.  Dit helpt het leven van 2 miljoen 
Nederlanders te  verbeteren.

Opbrengst collecte Amnesty International
De collecte voor Amnesty International heeft dit jaar
 in Limbricht het mooie bedrag van Euro 711,08 opgebracht !
Heel hartelijk dank hiervoor namens Amnesty
 en speciaal dank aan de collectanten !

Thea van Gend

Concert Salviuskerkje
Zangeres Bertien van Oppen “In Vogelvlucht” in het Salviuskerkje te 
Limbricht

Op zondag 8 april om 15.00 uur treedt zangeres Bertien van Oppen 
op in het Salviuskerkje te Limbricht met haar nieuwe programma “In 
Vogelvlucht”. Kom luisteren en geniet…

Entree: vrije gave.
Reserveren via bertienartworks@gmail.com
Informatie: www.bertienartworks.com
Lokatie: Salviuskerkje, Platz 2, 
6141AT Limbricht
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Zorgbeurs mét koffie & vlaai 
 

Donderdag 12 april  van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 

Locatie:  
Harmoniezaal Concordia 
Koestraat 8 6125 BE Obbicht 
 
Informatie over de Servicepas van BeneFits:  www.bene-fits.nl  
BeneFits is een kortings- en dienstenpas die veelal door oudere of 
mensen met beperkingen gebruikt wordt. De inmiddels 28.000 
leden krijgen korting bij zorgverzekeraars, dienstverleners aan huis 
en ondernemers in de omgeving. De diensten aan huis waarop u 
korting krijgt zijn o.a. hulp in het huishouden, ramenwassers, 
kappers en pedicures aan huis, klus- en tuinbedrijven en velerlei 
hulpmiddelen.  
 
Informatie stands over:  
Oostenrijkse wijnen, gezond slapen, hulpmiddelen, advocatuur,  
reizen voor senioren/mensen met beperkingen, ergotherapie, 
woningaanpassingen, computers, computerles, het Rughuis, 
mantelzorgondersteuning, sportmogelijkheden enz.. 
Deze informatieve middag is gratis, inclusief koffie & vlaai 
 
Aanmelden:  graag vóór 5 april bij Gertie de Klein 
T. 06-133 70 258  of  stuur een mailtje naar:  gdklein@piw.nl  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

.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 

7 t/m 22 april 2018 

 

Zuster Clara Fey wordt op 5 mei zaligverklaard 

Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom 
van Aken zaligverklaard. De stichteres van de 
congregatie van de Zusters van het Arme Kind 
Jezus werd op 11 april 1815 in Aken geboren 
en overleed op 8 mei 1894 in het Limburgse 
Simpelveld. Daar was het generalaat van de 
congregatie vanwege de Kulturkampf 
sinds 1878 gevestigd. Haar stoffelijke 
resten werden in 2012, toen het generalaat 
weer terug verhuisde naar het moederhuis in 
Aken, van Simpelveld overgebracht naar Aken. 
Vandaar dat de zaligverklaring niet in het 
bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces 

destijds opgestart werd), maar in het bisdom Aken (waar het proces 
werd afgerond). 

Daarmee wordt ook aan ons bisdom een nieuwe zalige toegevoegd. 
Vele jaren heeft moeder Clara Fey immers hier gewoond en gewerkt en 
haar zuster hebben meegeholpen bij de zorg en opvoeding van de 
kinderen in ons bisdom. 

De feestelijke eucharistieviering waarin de zaligverklaring wordt 
uitgesproken begint in de Dom van Aken op 5 mei om 10 uur. 
Hoofdcelebrant is Angelo kardinaal Amato OSB, prefect van de 
Vaticaanse congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringsprocessen. 
Vanwege de te verwachten grote belangstelling zal de H. Mis ook op de 
naast de dom gelegen Katschhof via een groot scherm te volgen zijn, 
alsmede via internet op de speciale website www.clara-fey.de. 

http://www.clara-fey.de/


Na de zaligverklaring is er in de Dom van Aken tussen 14.00 uur en 
17.00 uur gelegenheid om de relikwieën van de zalige Clara Fey te 
vereren. Bovendien zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een 
ontmoetingsfeest op de Münsterplatz in Aken, waar tussen 12.30 uur en 
17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden. Om 18.00 uur 
wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de 
Dom, onder leiding van de bisschop van Aken, Helmut Dieser. Bij de 
plechtigheden zal hulpbisschop Everard de Jong namens het bisdom 
Roermond aanwezig zijn. 

Op zondag 6 mei worden de relieken van Clara Fey rond 11.30 uur in 
processie overgebracht naar de Kind-Jezus-kapel. Dit na een pontificale 
H. Mis door mgr. Dieser in de Dom, die om 10.00 uur begint.  

Op dinsdag 8 mei om 10.30 uur zal een grote dankviering in de kerk van 
Simpelveld zijn. Hoofdcelebrant is Mgr. E de Jong. Vooruitlopend op de 
plechtigheden is op vrijdag 13 april om 20.00 uur in de kerk van 
Simpelveld een presentatie over het leven van Clara Fey. In het 
komende parochieblad zullen wij meer vertellen over het leven van deze 
grote ordestichteres.  

Om te noteren: 
Zondag 8-4, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht.  
Maandag 9-4, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Dinsdag 17-4, 19.00 uur: 1e Antonius-noveen, Guttecoven 

 
Uitstapje voor alle vrijwilligers 
Het jaarlijkse uitstapje voor alle vrijwilligers is dit jaar op zaterdag 26 mei. 
Wij gaan naar Aldeneik en Maaseik. Binnenkort ontvangt u nadere 
informatie. 
 
In de Heer overleden is: 
Maria Antoinetta (Netje) Douven, Avé Maria te Geulle, 97 jaar. 
Moge zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende de tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:  € 12,50   
 zaterdags/ zondags:  € 27,50 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Bij voorbaat dank. 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 7 april: Oktaaf van Pasen.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis; om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de  ouders Jan Maas-Tiny Maas-
Muris (st.); als jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-
Geurts (st.); voor Wilhelmus Hubertus Salden (st.); voor Sophie 
van der Vliet- Moonen (offergang); voor Theo Koster (offergang); 
en voor Bertha Kentgens-Ariaans (offergang). 

Zondag 8 april: Beloken Pasen. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Peter Hendrik Storms (st); voor Gerda Leenders 
(st); voor Josephina Wagemans-Dormans (verj.); voor Harie 
Leenders wd); 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met presentatie van de 
communicantjes: om Gods zegen over de parochie; voor Horst 
Rother. 

Maandag 9 april: Hoogfeest van Maria Boodschap.     
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 10 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar:  
14.00-15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 11 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor fam. Otto-Causin 
Donderdag 12 april:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis voor alle zieken 
Vrijdag 13 april:   
14.00 uur 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 14 april: Vooravond van de derde zondag van Pasen:     
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis voor 
19.00 uur, Guttecoven: Geen H. Mis.  
Zondag 15 april:  Derde zondag van Pasen: 
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Annelies Leinders-Kusters (st); voor Pierre Notermans (st); 
voor overleden ouders Broekhoven Kelleners en Peter 
Hochstenbach (jrd); voor Mia Notermans-Hauwé; voor Harie 
Leenders (wd);  



11.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis waaronder de viering van de 1ste  H. 
Communie, om Gods zegen over de parochie, de communicantjes 
en hun ouders.  

Maandag 16 april:  
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
Dinsdag 17 april:  
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed.  
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis ter ere van de H. Antonius  

(noveen 1); jrd. voor de overleden ouders Peters-Willen (st.). 
Woensdag 18 april:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 19 april:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Toos Schlössels (st); 
Vrijdag 20 april: 
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 21 april: Vooravond van de vierde zondag van Pasen:  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis; voor de parochie; als 

jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.); als 
jaardienst voor Teun en Betsie Houben-Kentgens (st.); als 
jaardienst de ouders Willem Gijskens en Leontien Custers (st.); 
voor Zef Zinken (offergang); en voor Jo Kelleners (offergang). 

Zondag 22 april: Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Harie Leenders (wd);  
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis waaronder de viering van de 1ste H. 

Communie, om Gods zegen over de parochie, de communicantjes 
en hun ouders; gest. jaardienst voor Bea en Mia Frenken en ovl 
ouders Frenken-Geelen; 

 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Roel Hameleers en Milou Winteraeken, Einighauserweg 2 
Huwelijk op 7 september 2018 in Sweikhuizen 
 

Alle communicantjes feliciteren wij  
met hun Eerste Heilige Communie. 
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Eerste Heilige Communie
Op zondag 8 april, in de mis van 11.00 uur, worden de 
Communicantjes van dit jaar aan de parochie voorgesteld. 
 
Op 22 april volgt de Eerste Heilige Communie met als thema: ”Wij 
vieren feest met Jezus”.

Zondag 3 juni zal de dankviering plaatsvinden, met aansluitend de 
Sacramentsprocessie. 

Pastoor en de werkgroep gezinsmissen wensen de Communicanten 
en hun familie van harte proficiat!

De communicanten van 2018:

Thimo Cremers
Kent Hendrix
Koen Janmaat
Lorenzo Janssen
Noud Janssen
Nick Feron
Lars Flapper
Chrétien Houben
Vik Lebens
Roan Sleven
Rève de Vrede
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Beste mensen

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 20 april. In het 
hemelvaartweekend hoop ik weer voet op 
Nederlandse bodem te zetten. 

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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Bridgeclub De Molenbron,
gewoon een gezellige bridgeclub. 
In de komende maanden bieden wij de mogelijkheid om kennis te 
maken met het spelen van bridge in clubverband. Als u bekend bent 
met dit fantastische kaartspel, bent u elke maandagavond van harte 
welkom om mee te doen.

Dit geldt voor zowel gevorderde als minder gevorderde paren, 
thuisbridgers en ieder die weer eens dit boeiende spel wil 
meespelen (voor beginners is dit nu helaas niet mogelijk, voor hen 
starten we weer cursussen in september). 
Er wordt gespeeld in een aparte competitielijn waar u tegen een 
aantal van onze clubleden speelt. Deze zijn graag bereid om, indien 
gewenst, u te coachen en uitleg te geven over het verloop van de 
gespeelde  spellen. U betaalt  slechts €2.= per speelavond 
De avonden verlopen altijd in een gemoedelijke sfeer en worden 
doorgaans afgesloten met een vrijwillig en gezellig “rondje 
nakaarten”.

Vooraf aanmelden is sterk aan te bevelen, maar is niet noodzakelijk 
als u zich uiterlijk om 19.15 uur bij de wedstrijdleiding meldt in het 
Gemeenschapshuis, de Gronckelstraat 1 in Limbricht. Als er een 
bridgepartner aanwezig is, wordt U dan alsnog ingedeeld in het 
wedstrijdschema. 

Om 19.30 uur starten we de wedstrijd.
Aarzel niet, maar kom eens meespelen. 
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vanaf 23 maart a.s. 
verkrijgbaar via alle jeugdleden van  

of via sponsorjeugdkampvvz@gmail.com 
 
 

 

    
Steun ons en koop voor € 3,- een sleutelhanger  

in de vorm van het shirt van VV Zwentibold.  
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!  
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S.G.L.  Bezettingsschema 25-03-2018 t/m 08-04- 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

zo 25-03-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 26-03-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij (drumband)  19:30 KZ 
Di 27-03-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 28-03-2018 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 
 Blokske Um vergadering  20:00 BK 
Do 29-03-2018 EHBO/BHV  08:00 KZ 
 Aero gym  19:30 KZ 
Vr 30-03-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 KZ 
Za 31-03-2018 Schutterij  binnenschieten  17:30 OR 
zo 01-04-2018  Pasen  
Ma 02-04-2018 2e Paasdag 
di 03-04-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Paaskienen  19:00 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 04-04-2018 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 05-04-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr 06-04-2018 Aero gym  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Za 07-04-2018 Zuid/West ouderenmiddag  11:00 OR 
 Schutterij binnenschieten  17:30 GZ 
zo 08-04-2018 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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