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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 07 april 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 06      30 maart 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

31 maart 15.00 uur I concert feeling young SK
7 april 14.00 uur I openstelling salvius kerkje SK 
7 april Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
13 april Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
16april Paasviering en jaarvergadering KBO
13 april Seniorenmiddag, buurtvereniging Zuid-West
20 april  Paasactiviteit, buurtvereniging Zuid-West
04 mei Dodenherdenking Limbricht, Schutterij Sint Salvius 
05 mei Ingebruikname nieuwe vaandel, Schutterij Sint Salvius 
18 mei Uitstapje naar Aken (DLD) KB
19 mei BF Spaubeek, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 mei Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 mei Sjeite maak Vrunj 2019, Schutterij Sint Salvius 
25 mei Speelmiddag kleintjes in de Paddenstoel Born KB
31 mei t/m 2 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West
22 juni Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
22 juni Vogelschieten drumband / jonkerschieten, Schutterij Sint 
Salvius23 juni Sacramentsdag, Schutterij St. Salvius Limbricht
24 juni Café Saldentroffee, Schutterij Sint Salvius Limbricht
30 juni BF Stein, Schutterij Sint Salvius Limbricht
07 juli OLS Sevenum 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
09 juli Spellenmiddag KBO
21 juli ZLF Puth 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 juli Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
17 augustus Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
18 augustus BF Geleen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus  Groot Jubileumfeest Kasteel Buurt 
01 september BF Heerlen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
6 september Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers) KB
14 en 15 september Kampeerweekend Kids KB
21 september Burendag KB 
28 september Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius 
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Bestuurswissel GBL
Vanaf heden is het secretariaat van het GBL in handen van 
Bart Kitzen, Scheifart van Merodestraat 21. 
Email info@gb-limbricht.nl.

Vrijwilligersmiddag contactblad
Op zaterdag 13 april is de vrijwilligersmiddag voor de medewerkers 
van het contactblad. Van 14.00 tot 15.30 is er koffie met vlaai in de 
kleine zaal in het gemeenschapshuis.

Op deze middag kan ook de opgehaalde contributie worden 
overgedragen aan de penningmeester.

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



4

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 
zaterdag 20 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 bened-
en en je kunt een reactie plaatsen.
 
Veel mensen uit het dorp hebben mijn project en vrijwilligerswerk in 
India inmiddels financieel ondersteund. Ook een gezellige bijeen-
komst in de Hof van Eynatten heeft hieraan bijgedragen. De kinderen 
van school lopen de mini-mars t.b.v. het goede doel. Fantastische 
initiatieven! Hartelijk dank hiervoor. 

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”.

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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Zonnebloemnieuws

Dinsdag 16 april gaat de Zonnebloem bloemstukjes maken voor
Pasen.

Deze activiteit vind plaats in het Tuurhoes en begint om 14.00 uur.
De zaal gaat open om 13.30 uur.

Voor deze middag betaalt u 10 euro. Wij willen u vragen om het
grijze bord mee te nemen ,waar we al eerder een bloemstukje op
hebben gemaakt. Verder heeft u niks nodig, wij zorgen voor alle
materiaal voor het bloemschikken en voor koffie met iets lekkers
erbij. Graag vooraf aanmelden en betalen bij een van onze
vrijwilligers, of bij de secretaris Lilian Hoedemakers -Thissen
046-4526633.

Hulp in huishouding gezocht
Ben op zoek naar iemand die mij een paar uurtjes per week wil 
helpen met het huishouden. Interesse ? telno.  046-4520350

Gevonden
op zaterdag 23 maart jl. in de Haagweg te Limbricht een brillenetui 
met bril merk NINA & MAX.

info tel. 046 4521709.



     

.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 

30 maart t/m 14 april 2019 
 

Vergeef ons, Heer, zoals ook wij vergeven 
Het is soms gauw gebeurd. Je zegt een woord of je doet een opmerking 
over een ander, die hem uiteindelijk toch ter ore komt, en deze wordt 
kwaad. Wellicht terecht. De relatie tussen mensen kan daardoor grondig 
verstoord zijn. Men gaat elkaar uit de weg of praat niet meer met elkaar. 
Niet alleen onze woorden en daden  kunnen een ander kwetsen, veel 
vaker zijn nog de dagelijkse irritaties, die een ander storen. Sommige 

dingen zijn gauw weer recht getrokken, bij 
anderen gaat het niet zo eenvoudig. Want als 
iemand een ander echt pijn deed, soms nog 
wel bewust, of als werkelijk onrecht geschied 
is of iemand ontrouw was – op het werk, in een 
relatie, tussen familieleden of in een 
vereniging -  dan is dat niet zo maar uit de 
wereld. Het gewoon wegstoppen en er niet 
meer over praten is geen echte oplossing. 
Vroeg of laat komt het toch naar boven. Als 
weer iets, soms nog zo klein gebeurd, zeg je: 

“… Toen heb je ook al zo gedaan!” Een verwijt, dat een teken is, dat dit 
alles wel weggestopt maar niet vergeven was.  
Een ander echt vergeven is de enige oplossing. Anders blijft het kwaad 
toch in ons zitten en gaat ons zelf van binnen uit vergiftigen. Maar 
vergeven is moeilijk, met name als je elke dag weer de gevolgen van het 
kwaad en de schuld van de ander ondervindt. Vergeven gaat vaak niet 
ineens, maar moet telkens weer gebeuren, zodra het gevoel van 
kwaadheid op de ander in ons opkomt. God kan wel in één keer 
vergeven, wij mensen krijgen dat niet altijd klaar. Daarom laat Jezus ons 
elke dag bidden: “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven.” 



Als wij opgeroepen worden om anderen te vergeven, dan is dat omdat 
ook wij zelf telkens weer Gods vergeving nodig hebben. Waar blijf je als 
mens met je dagelijkse en soms grote tekorten, indien God zou zeggen: 
‘Het is uit, ik vergeef je niet.’ Neen, wij leven van Gods vergeving, 
wellicht meer dan we zelf beseffen. Maar hebben wij ook de bereidheid 
om God om zijn vergeving te vragen, met name in het sacrament van de 
biecht? 
Deze veertigdagentijd nodigt ons daarom uit 
om concrete stappen te zetten tot 
verzoening en vergeving. Verzoening met 
God en met elkaar. En waar het ons moeilijk 
valt om tot die verzoening te komen, is het al 
een eerste stap als wij voor de ander gaan 
bidden. Het laat ons elkaar in het licht van 
Gods liefde zien. Van God, die zelfs Zijn 
Zoon voor ons gaf om ons te verlossen. Wat 
mooi als in deze veertigdagentijd echte 
verzoening tot stand zou komen. Een 
gezegende vastentijd!     
pastoor M. Otto 
 

Om te noteren: 
Maandag 8 april, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Donderdag 4 april, 20.00 Filmavond in het Tuurhoes 
Zondag 14 april, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 

Zondag 14 april, 12.00 uur; Koffie-uurtje in de pastorie 
 
Filmavond in het Tuurhoes in Guttecoven 
Ter voorbereiding op Pasen zijn alle parochianen van Limbricht, 
Einighausen en Guttecoven uitgenodigd voor een filmavond in het 
Tuurhoes. De film “De Brug” in een moderne en indringende vorm de 
liefde van een vader zien, die zijn zoon offert om het leven van vele 
mensen te redden; precies hetgeen wij in de Goede Week ook vieren. 
Het is een korte film, die wel tot nadenken uitnodigt. 
Na de pauze worden nog enkele foto’s getoond van Heilig Land, die de 
plaatsen van het leven en lijden van Jezus weergeven. 

 Tuurhoes, Guttecoven; Donderdag 4 april, 20.00 uur 
 Toegang gratis; U hoeft zich niet tevoren opgeven 

 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 30 maart; Vooravond 4de zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): om Gods zegen 

over de parochie; voor een familie (H); voor Rosalie Dohmen-
Hermans (offergang). 

Zondag 31 maart: 4e zondag veertigdagentijd, Zondag Laetare.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Wil Jessen (zeswekendienst); voor Nellie Stelten-
Venbruex (wd); voor Zef Queis (wd) 
Vastenactie-collecte in de kerk 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis (meerstemmig): voor de parochie  
Maandag 1 april:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (ZO) 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 2 april:    
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Maria Antoinetta Douven.  
Woensdag 3 april:    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de zielen in het vagevuur 
Donderdag 4 april:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 5 april:        
09.30 – 10.30 uur: H. Communie voor thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Heilige Mis met uitleg: voor de communicantjes 

en hun ouders. 
Zaterdag 6 april: Vooravond 5de  de zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis; voor de parochie; als 

jaardienst voor de ouders Jan Maas-Tiny Maas-Muyris (st.); als 
jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-Geurts (st.). 

Zondag 7 april: Vijfde zondag van de veertigdagen tijd. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Gerda 

Leenders (jrd); voor de overledenen van de familie Kusters; voor 
Nellie Stelten-Venbruex (wd); voor Zef Queis (wd) 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; voor Juul Revenich (off) 

Maandag 8 april:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vervolgde christenen 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
 



Dinsdag 9 april:    
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de offeraars bij de Veldkapel. 
Woensdag 10 april:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 11 april:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 12 april:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 13 april: Vooravond van Palmzondag.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans) met 

palmwijding: om Gods zegen over de parochie; als 
zeswekendienst voor Annie Tummers - Muyres; als jaardienst voor 
kapelaan Roy De Bie en als jaardienst voor Frans De Bie. 

Zondag 14 april: Palmzondag.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met palmwijding: om Gods 

zegen over de parochie; voor Peter Hendrik Storms (jrd); voor 
Pierre Notermans (jrd); voor Mia Notermans-Hauwé; voor Frans 
en Francine Kusters, alsmede voor de overledenen van de familie  
Kusters-Kremers; voor overleden ouders Webers-Hermans en 
zonen Leo en Sjaak; voor overleden ouders Broekhoven-Kelleners 
en Peter Hochstenbach (jrd); voor Nellie Stelten-Venbruex  (wd); 
voor Zef Queis (wd) 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met wijding van palmtakken en 
palmprocessie; voor de parochie. 

Hebt u nog (goede) Buxustakken? 
Voor de viering van Palmzondag zijn we nog op zoek naar Palmtakken 
om deze in de kerk te kunnen uitdelen. Kunt u ons helpen? Neem even 
contact op met de pastorie. Alvast dank. 
 
In de Heer overleden zijn: 
Wil Jessen, Theresiastraat 12, 70 jaar 
Corrie Keulen-Janssen, Huize Aldenhof, 94 jaar 
Corry Lemans-Peters, Huize Hoogstaete, 87 jaar 
Zef Queis, Brandstaat 19, 86 jaar 
Nellie Stelten-Venbruex, Pastoor Schijnsstraat 14, 84 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
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Kasteelbuurt bedankt Limbricht

Het bestuur van de Kasteelbuurt bedankt alle mensen die hebben 
bijgedragen aan onze collecte Maske Daol! Wij hebben tijdens 
het Pletsjkonsaer en bij de optocht op vastelaovesmaandag geld 
opgehaald voor de aanschaf van een AED in de Kasteelbuurt. Ook 
na de optocht werd er in het Gemeenschapshuis gul gegeven en 
heeft de veiling van 2 stoelen geld opgeleverd.
Dank dank dank hiervoor! Geweldig om te ervaren hoe zeer ons 
initiatief door iedereen wordt gewaardeerd! 

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte over het verdere 
verloop…..

Activiteitenoverzicht Kasteelbuurt 2019

18 mei:   Uitstapje naar Aken (DLD)
25 mei:   Speelmiddag kleintjes in de Paddenstoel Born
24 augustus:  GROOT JUBILEUMFEEST
6 september:  Krasse Knarren fietstocht (voor 55+ers)
14 en 15 september: Kampeerweekend Kids
21 september:  Burendag
15 november:  Bowlen in Kasteel Limbricht
Vanaf 3 december:  Start 2-wekelijkse inzamelingsactie voor de
   Èngele van Zitterd-Gelaen
24 december:  Kerstavond in de buurt

Kasteelbuurt 50 jaar!

GROOT BUURTFEEST*
Zaterdag 24 augustus 2019
Vanaf 19.00 uur
Muziek: Ger Savelkoul



S.G.L.  Bezettingsschema 31-03-2019 t/m 14-04-2019 
 

Zo  31-03-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 . 
Ma 01-04-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ  
 
Di   02-04-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 03-04-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  04-04-2019 Aero gym  19:30  KZ 
  
Vr   05-04-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Za  06-04-2019 Binnenschieten  17:30 OR 
 KBO Paasviering  13:30 . 
Zo  07-04-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Groot Bridge Tournooi  09:00 GZ/OR 
Ma 08-04-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
  
Di   09-04-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 10-04-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO   19:00 BK 
Do  11-04-2019 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   12-04-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
 Jaarvergadering/Paaskienen  18:30 KZ 
Za  13-04-2019 Buurt Zuid West  13:00 OR  
 Jean v. Gugten   13:30 KZ 
 GBL   14:00 KZ 
Zo  14-04-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com  



12




