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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 26 mei 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 09      18 mei 2019

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

18 mei Uitstapje naar Aken (DLD) KB
19 mei BF Spaubeek, Schutterij Sint Salvius Limbricht
18 mei concert volodymyr kurylenko SK
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
26 mei concert tourdion en zephyrustrio  SK
31 mei t/m 2 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West

02 juni openstelling  Salviuskerkje
09 juni openstelling kerkje/kastelendag
10 juni Rommelmarkt/Pinksterfeest Limbricht
22 juni Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
22 juni Vogelschieten drumband / jonkerschieten, Schut. St Salvius
23 juni Sacramentsdag, Schutterij St. Salvius Limbricht
24 juni Café Saldentroffee, Schutterij Sint Salvius Limbricht
25 - 28 juni  Avond4daagse Limbricht 
30 juni BF Stein, Schutterij Sint Salvius Limbricht

07 juli OLS Sevenum 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht 
07 juli openstelling Salviuskerkje
09 juli Spellenmiddag KBO
10 juli openstelling Salviuskerkje
15 juli concert alexei sizonov SK     
21 juli ZLF Puth 2019, Schutterij Sint Salvius Limbricht
27 juli Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht 

05 augustus openstelling Salviuskerkje 
05 augustus i concert ad gijzels & karen vd wal SK
11 augustus open orgeldag sol SK 
12 augustus regioconcert orlando festival  SK
17 augustus Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
18 augustus BF Geleen, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 augustus Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
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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

2e editie Sjeite maak Vrunj op 
zaterdag 25 mei.
In navolging van afgelopen jaar organiseert schutterij St.Salvius ook 
dit jaar weer “Sjeite maak Vrunj”, het alom bekende 
dorpsschietfestijn in een modern jasje.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom op ons schietterrein op het 
sportveldencomplex achter kasteel Limbricht. Er kan op de 
befaamde bölkes worden geschoten in individueel, drie- en 
zestalverband maar natuurlijk kunt u ook een poging doen de titel 
Kasteelheer / -vrouwe 2019 voor u op te eisen.

Meer info vindt u op onze facebookpagina en onze website 
www.sintsalvius.nl

Graag tot ziens op 25 mei,
Bestuur en leden schutterij St.Salvius Limbricht
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WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT 
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht. 

Pinksterfeest 2019. 
Op pinkstermaandag 10 Juni a.s. organiseert de werkgroep 
activiteiten van het kerkbestuur Limbricht voor het 26e 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 juni 2019. 

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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informatie & advies nodig?  
Loop dan eens binnen bij het:  

SOCIAAL PLEIN 
Iedereen vanaf 18jr kan hier terecht met vragen over:  

wonen, welzijn, zorg en inkomen 

  U krijgt informatie en advies.  
  We helpen u bij regelzaken (bijv. door formulieren in te vullen)  
  en geven ondersteuning op maat (zoals vergroten van mobiliteit) 
  Waar nodig worden vrijwilligers en specialisten ingezet. 
 

  Het Sociaal Plein is wekelijks geopend op: 
 Maandag -    13:30-15:30 u in Bicht 
 Donderdag - 10:00-12:00 u in Hof van Eynatten 

 
 
Wijksteunpunt Bicht Burg. Venckenstraat Obbicht  
Wijksteunpunt Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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6eAvond4Daagse Limbricht 
         25 t/m 28 JUNI 
Het is weer bijna zover. De 6e avond4daagse van Limbricht komt er 
weer aan. Van 25 t/m 28 juni is er 4 avonden wandel plezier voor jong 
en oud. Wandelen is gezond…… 
We starten iedere dag  tussen 18:00 en 19:00 vanuit 
Gemeenschapshuis “ ’t Waope van Lömmerich”, Gronckelstraat 1  te 
Limbricht.  

Je kunt de volgende afstanden lopen: 2,5 KM, 5 KM en 10 KM, maar je 
mag ook per dag wisselen. Dus als je een dag wat minder tijd hebt kun 
je de 2,5 km lopen en een andere dag 5km of zelfs als je een echte 
bikkel bent 10km lopen. Ook kun je per dag inschrijven, dus als je niet 
alle dagen kunt maar wel eens samen wilt lopen. 

Op 25 juni zal vanaf 17:30 de mogelijkheid zijn om je startkaart af te 
halen na betaling van het inschrijfgeld à €5,- per persoon voor 4 
dagen. Loop je maar een enkele dag dan is het inschrijfgeld €2,- per 
persoon per dag dat je loopt. 

Na 4 dagen volbracht te hebben wacht er de A4Daagse medaille op 
je en kan het feest losbarsten. Iedereen (ook niet wandelaars) zijn van 
harte welkom om er samen een groot feest van te maken.  Voor eten, 
drinken en muziek wordt gezorgd.  

We zien jullie graag op 25 juni.  

Voor  meer informatie:   www.avondvierdaagse-limbricht.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 

4 t/18 mei t/m 2 juni 2019 

Bidden met Maria 
Periodes van onzekerheid zijn vaak een hele beproeving. Als je niet 
weet hoe het met je gezondheid verder moet; als je je zorgen maakt om 
de toekomst van de kinderen of het gezin; als het maar niet lukt om een 
diepere zin en richting aan je leven te geven, terwijl je aanvoelt dat het 
zo niet verder kan – dan kan zulke situatie je flink uit het lood slaan. 
Waar of bij wie vind je houvast? 

In eenzelfde situatie zaten de 
leerlingen na de hemelvaart van de 
Heer. Nu was Jezus niet meer bij hen. 
Hoe moest het nu verder?  
In deze tijd van onzekerheid en 
spanning waren de leerlingen niet 
alleen. Maria was bij hen en ging met 
hen bidden. Alleen al de aanwezigheid 
van Maria en haar diepe 
geloofshouding zal de leerlingen 
aangezet hebben om te bidden. Wat 
een grote uitstraling en invloed heeft 
toch iemand die zelf echt leeft vanuit 
het gebed! 

Van Maria leren 
Van Maria konden de leerlingen ook leren hoe zij moesten bidden. Heel 
het leven van Maria was immers één “ja”-woord tot God. “Zie de 
dienstmaagd des Heren”, zei Maria toen de engel Gabriël bij haar kwam, 
om haar de geboorte van Gods Zoon aan te kondigen. En later, bij de 
bruiloft te Kana zei Maria tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen 
zal’. Dit was feitelijk de levenshouding van Maria zelf. In alles wilde zij 
‘ja’ zeggen op wat zij als de wil van God in haar leven erkende. Niet dat 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjin4_g95PMAhWGyRQKHQMkC3AQjRwIBw&url=http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p%3Dtekenwedstrijd&psig=AFQjCNHnTyB_w2F7HfS3p-HQFLfYYQkA4Q&ust=1460922776612176


die in alles even helder was. Vaak was het een innerlijk vragen en 
luisteren naar Gods bedoelingen.  
Juist deze houding van overgave, vragen en luisteren naar Gods wil en 
bedoelingen konden de leerlingen van haar leren. Had Jezus zelf het 
niet ook al gezegd, toen Hij ons leerde bidden: “… Uw wil geschiede op 
aarde zoals in de hemel. …” 
Waarvoor bidden wij? 
De eer van God en het heil van de mensen, in welke vorm dan ook, zou 
in ons gebed altijd voorop moeten staan. Dat wij zelf en anderen dichter 
bij God komen; dat iemand genezing naar ziel en lichaam mag verkrijgen 
– dat zijn concrete en belangrijke vragen. In het gebed moeten wij ook 
ons zelf voor God openen: dat wij oprecht naar Gods wil trachten te 
leven en daarvoor ook om Zijn genade vragen. 
Maria heeft op deze wijze geleefd en gebeden. Echte Maria-verering 
brengt ons daarom als van zelf naar Jezus Christus en doet de liefde tot 
God in ons branden. Moge Maria ons leren om in alles open te staan 
voor de stem van Gods Geest in ons leven. 

 
Bidweg naar de Veldkapel: 
In de maand mei willen wij weer elke week naar de 
Mariakapel gaan om onze intenties toe te 
vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Deze bidweg is 
op maandag 20 en 27 mei. Vertrek telkens om 19.00 
uur bij de kerk in Guttecoven. Welkom! 

Om te noteren: 
Maandag 27 mei, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
 

Kerkdiensten 
Zaterdag 18 mei: Vooravond van de vijfde zondag van Pasen.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht (!): Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; gest. jaardienst voor ovl ouders Willem van Cleef en 
Paula van Cleef-Penners; 

Zondag 19 mei: Vijfde zondag van Pasen.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Guus Broekhoven en Maria Christina Wagemans 
en Mia Mostert-Broekhoven ( jrd); voor Willem Gerardus 
Wagemans en Fiena Dormans (jrd); voor Renée Wagemans-
Dezentjé (buurt); voor ouders Peters-Kerkhoffs; voor Pierre 
Habets en overleden ouders Broekhoven-Fehlen (jrd); voor Thei 
Jessen (wd); 



11.00 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis waaronder viering van de 
Eerste H. Communie, om Gods zegen over de parochie, de 
communicantjes en hun ouders; als jaardienst voor Godfried 
Hendrik (Frits) Mertens (st.).   

Maandag 20 mei:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia                                                                    
19.00 uur: Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 21 mei:    
14.00- 15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Rozenkransgebed.  
18.40 uur: Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: ter ere van de H. Antonius (noveen 

6); voor de ouders Willen-Mulleners (st.).  
Woensdag 22 mei:   
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle gezinnen. 
Donderdag 23 mei:  
08.40 uur: Einighausen: Rozenkransgebed.  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 24 mei:        
14.00- 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.  
18.40 uur, Limbricht: Rozenkransgebed.  
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden; voor alle zieken. 
Zaterdag 25 mei: Vooravond van de zesde zondag van Pasen.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis  om Gods zegen over de 

parochie; voor Rosalie Dohmen-Hermans (offergang); als 
jaardienst voor de ouders Lei Muris - Annie Muris-Mertens (st.); 
als jaardienst voor Wil Kusters.  

Zondag 26 mei: Zesde zondag van Pasen.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Alphons Leenders en Catharina  v.d. Bongarth (jrd); 
voor Jos Schlössels en Elisabeth Ritzen jrd); voor Xaveer 
Schlössels en Riet Schlössels-Baggen (jrd); voor Mia Stultiens-
Höngens (verj.); voor Thei Jessen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Walter van Noothoorn en Mia van Noothoorn-
Kleintjens;                         

Maandag 27 mei:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor  een overledene (PH).                                                                    
19.00 uur: Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 



Dinsdag 28 mei:       
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans.  
18.40 uur: Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: ter ere van St. Antonius 

(noveen 7). 
Woensdag 29 mei: Vooravond van de Hemelvaart van de Heer.    
18.40 uur: Limbricht: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans) om Gods zegen 

over de parochie; voor Joep Evers.  
Donderdag 30 mei: Hemelvaart van de Heer.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis, waaronder viering van het H. 

Doopsel van een jongere: om Gods zegen over de parochie; voor 
Ton Tielemans 

Vrijdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet.  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Vandaag geen h. mis in Limbricht 
Zaterdag 1 juni: Vooravond van de zevende zondag van Pasen.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de ouders Frans Borghoms en 
Virginie Corten (st.); als jaardienst voor de ouders Jozef Habets 
en Sophia Schmeits en Doris Schmeits (st.); als jaardienst voor de 
echtgenoten Jozef Wilhelmus Salden-Maria Johanna Janssen 
(st.); voor Annie Tummers-Muyres (offergang); voor Tjeu en Annie 
Fuchs-Schmeits. 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van het kerkhof. 
Zondag 2 juni: Zevende zondag van Pasen.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Notermans-Hauwé ; voor Thei Jessen (wd);  voor Zef Queis, Paul 
Kusters en Elly Bouts-Dohmen (OAE)   

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 
Juul Revenich (off); voor Corry Lemans-Peters (off);   

 
Op hun huwelijk bereiden zich voor: 
Alexander Haspels en Monique Gerlach,  

beiden Houtzaagmolen 16, Weert 
Laura Tummers en Kevin Meuwissen,  

beiden De Vrouwehof 15, Weert 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_lZfQrpTiAhVQLVAKHRYaCRAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.secjure.nl/2018/01/06/huwelijk-op-schop-trouwen-gemeenschap-goederen-2018/&psig=AOvVaw0Lv_dAvsqb-AXrOEJXZu-s&ust=1557694532448897
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SLAGWERKCONCERT
 

Zaterdag 18 mei  
aanvang 19:30 uur

Zaterdag 18 mei vindt het slagwerkconcert 
plaats in het gemeenschapshuis, georganiseerd 

door Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht. 
Vanaf 19.30 uur zullen een tweetal slagwerkensembles 

een spetterend muzikaal programma voor u ten 
gehore brengen. Tevens verzorgen onze vrienden 

van Uptown Tap uit Rotterdam een 
bijzonder optreden. 

Wij hopen u allen te mogen begroeten in het 
gemeenschapshuis van Limbricht. Tot 18 mei! 

Entree gratis

Drumband Harmonie St. Caecilia Geulle 
o.l.v. Sandra de Jong 

Uptown Tap
o.l.v. Ruth Roosendaal

Slagwerkgroep Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht
o.l.v. Sjef Lebon
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Uitnodiging!!! 
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ZONNEBLOEM 
NIEUWS

Binnenkort komen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij u aan 
om Zonnebloemloten te verkopen. Een lot kost 2 euro.

De Zonnebloem zet zich in voor langdurig zieken en mensen met een 
lichamelijke beperking, door bij hun op bezoek te gaan of samen mee 
te doen met een van onze activiteiten.

U hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem , als u tot de doelgroep 
behoort kunt u deelnemen aan onze activiteiten.

Lokale afdelingen krijgen vanaf dit jaar 1,50 per verkocht lot, dus u 
ziet het grootste gedeelte van de opbrengst van de lotenverkoop gaat 
nu naar onze eigen afdeling. Wij kunnen daarmee dan weer leuke 
activiteiten organiseren.

Hopelijk kan de Zonnebloem Limbricht Einighausen Guttecoven dit 
jaar weer veel loten verkopen.



 S.G.L.  Bezettingsschema 19-05-2019 t/m 02-06-2019 
 

Zo  19-05-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 . 
Ma 20-05-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Prorail  19:00 KZ 
 
Di   21-05-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo  22-05-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  23-05-2019 Parlementsverkiezingen  07:00 BK 
 Jean van Gugten  07:30 KZ 
 Aero gym  19:30  KZ 
 
Vr   24-05-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
    
Ma 27-05-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   28-05-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 29-05-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  30-05-2019 Hemelvaartsdag 
 Aero gym  19:30  KZ  
 
Vr   31-05-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
  
Za  01-06-2019 Kinder Middag Zuid-West  09:00 GZ  
  
Zo  02-06-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

 
Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 

e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com  
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