
1

 Jaargang 53         Nummer 05      21 maart 2020

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 zondag 29 maart 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

22 maart concert maastricht society of music quartet concert SK
29 maart concert  ensemble zuiderwind SK

april
5 april concert  margriet sjoerdsma & egbert derix SK 
19 april concert  suzan seegers en math dirks  SK
26 april concert  marcel worms  SK

mei
17 mei concert strijkersensemble accordes  SK
24 mei tentoonstelling avé maria SK
31 mei tentoonstelling avé maria SK
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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

Contributierondgang 2020

Vanaf 1 Maart komen onze vrijwilligers weer langs om de contributie 
voor het contactblad op te halen. 
De contributie blijft ongewijzigd € 7,=.

U kunt bij de contributie-ophalers niet uw abonnement opzeggen !!! 
Dit kan enkel bij ons secretariaat (info@gb-limbricht.nl) en gaat dan 
over 2021.
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag is op zaterdag 18 April vanaf 15.00 
uur. De koffie en de vlaai staan dan klaar.

Bestuur Gemeenschaps Belangen Limbricht
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Zonnebloemnieuws

De kienmiddag die gepland stond op dinsdag 17 maart is, evenals 
zoveel andere activiteiten in het land, helaas niet kunnen doorgaan.

Wij willen deze op een later tijdstip nog laten doorgaan, voorlopige 
datum hiervoor is dinsdag 19 mei, mits de situatie dit toelaat. Anders 
zal het kienen ergens in oktober worden gehouden.

Dan hadden we nog het bloemschikken voor Pasen op de planning 
staan voor maandag 6 april.

Dit kan ook niet doorgaan, dit bloemschikken kunnen we niet 
verplaatsen naar een andere datum en vervalt dus helemaal.
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Alweer voor de 3e keer organiseren wij een actie om onze leefomgeving schoon te maken. 

Dit keer sluiten we aan bij de zwerfvuilactie van onze gemeente op 

Zaterdag 21 maart as. 
Leuk voor volwassenen om een bijdrage te leveren, maar zeker ook leerzaam voor onze kinderen. 

We starten om 10:00 uur, en na afloop (+/- 12 uur) sluiten we af met een stuk vlaai en een kop koffie 
of iets fris. 

Voor alle hulpmiddelen wordt gezorgd. Enkel een “opgeruimde” bui wordt gevraagd. 

We nodigen iedereen dan ook uit om zich hiervoor aan te melden, en straks een of meerdere straten 
voor zijn rekening te nemen. Buurtverenigingen verzamel je leden en gebruik deze actie om je eigen 
buurt samen schoon te maken. 
 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn weten we graag vooraf wie er 
mee doen. 
Meld je uiterlijk 16 maart aan op  info@dorpsplatform-limbricht.nl.  
 

Graag tot de 21ste !! 

Dorpsplatform Limbricht. 

 

 

 

 

LIMBRICHT SCHOON 
HEEL GEWOON 

 



     

.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 

21 maart t/m 5 april 2020 
 
Corona-maatregelen treffen ook de parochies 
Landelijk zijn er veel maatregelen genomen ter bescherming van een 
dreigende Corona-besmetting. Ook de Nederlandse bisschoppen 

hebben hiervoor enkele 
maatregelen getroffen. 
Deze gelden met name 
voor bijeenkomsten in 
grotere groepen. Zo zijn 
de reguliere weekend-
missen tot het einde 
van maart gecanceld. 
Wel zijn de 

parochiepriesters 
gevraagd om zelf op 
zondag een h. mis te 

vieren om zo Gods zegen en bescherming te vragen voor de gelovigen 
(en ook alle andere mensen!). De kerk in Limbricht is groot genoeg om 
zo verspreid te zitten dat ook anderen aan deze h. mis kunnen deel 
nemen. Deze h. mis is op zondag om 11.00 uur. 

 Uitvaarten kunnen in kleine kring gewoon plaats vinden.  
 Doopvieringen kunnen eveneens in kleine kring gebeuren. 
 De door-de-weekse vieringen, waaraan gewoonlijk minder 

mensen deel nemen kunnen gewoon doorgaan. Iedereen is 
daarvoor ook bijzonder welkom. 

 Ook bevelen de bisschoppen aan om over dag in de kerken te 
bidden. De kerk in Limbricht is daarvoor van 10.00 – 17.00 uur 
dagelijks geopend. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://amz02.plzcdn.com/664513401090da20eab40739f5b68292.jpg&imgrefurl=https://mensensamenleving.me/tag/matteus/&tbnid=TWXFOlwLk0FGFM&vet=10CLEBEDMotwFqFwoTCLDs3sfbnOgCFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=vt035Zjsm4aLUM&w=960&h=690&q=door god beschermd&ved=0CLEBEDMotwFqFwoTCLDs3sfbnOgCFQAAAAAdAAAAABAC


Uiteraard is het goed om verstandige maatregelen te nemen om de 
verspreiding van een gevaarlijke virus tegen te gaan. Wij mogen echter 
niet vergeten dat ons leven uiteindelijk in Gods handen ligt en wij aan 
Hem de nodige zegen en bescherming mogen vragen. Hoe dreigend 
een besmetting ook mag zijn, toch mag die ons niet de levensmoed 
ontnemen. Wellicht is deze crisistijd ook een goede aanleiding om zich 
meer algemeen op zijn leven te bezinnen. Hebben wij ons niet al te zeer 
door alle mogelijke activiteiten en de toenemende prestatiedruk laten 
opjagen, zodat wij in feite het zicht op God en daarmee ook op het 
diepere doel van het leven zijn kwijt geraakt?! Zonder onze houvast in 
God zijn we bevattelijk voor nog heel andere en vooral morele virussen.  
Het is goed om zich nu de tijd te nemen om te bidden en bij God tot rust 
te komen! Laten wij ook oog hebben voor elkaar. Een telefoontje, mail 
of gesprek op straat kan al veel voor een ander betekenen.  
Moge Onze Heer u allen beschermen!   Uw pastoor. 
 

Om te noteren: 
Maandag 30-3 , 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
Dinsdag 31-3, 20.00 uur: cursus Ethiek, pastorie  

Zondag  5-4, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
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. 
In Guttecoven: op de maandagen van 14.30 tot 15.10 uur. 
In Einighausen tijdens het gebedsuur van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Huispaaskaarsen bestellen: 
Met Pasen wordt in de Kerk een grote paaskaars aangestoken, symbool 
voor Jezus die verrezen is. Zijn licht wil in ons leven schijnen en ons 
laten weten dat God aan ons denkt en ons roept tot het leven met hem 
en eens bij hem. Om dit licht van Pasen ook mee naar huis te nemen 
kunt u de wat kleinere huispaaskaarsen kopen. De bestellijst ligt in de 
kerk. Opgave graag zo spoedig mogelijk. 
 
 
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 21 maart: Vooravond 4de zondag van de veertigdagentijd:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 22 maart: Vierde zondag veertigdagentijd: Zondag Laetare:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Prive-mis van de pastoor; gasten zijn welkom.

 Intentie: om Gods zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 23 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 24 maart:    
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap:  
18.30 uur: Limbricht: Rozenkransgebed voor de bescherming van de 

parochies tegen het Corona-virus. 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 26 maart: 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 27 maart:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een bijz. intentie. 
Zaterdag 28 maart: Vooravond 5de zondag van de veertigdagentijd:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 29 maart: Vijfde zondag van de veertigdagentijd:  
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Prive-mis van de pastoor; gasten zijn welkom.

 Intentie: om Gods zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 30 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 31 maart:  
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij  de 

Veldkapel. 
Woensdag 1 april: 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer; 
19.45 – 20.45 uur: Lmbricht: Uitstelling van het Allerheiligste; 

aanbidding; gebed ter bescherming van de parochies. 



Donderdag 2 april:    
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken.  
Vrijdag 3 april:  
09.30 – 10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een bijz. intentie. 
Zaterdag 4 april: Vooravond van Palmzondag:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): met 

palmwijding: voor de parochie; voor Mia en Lies Lomme; als 
jaardienst voor de ouders Jan Maas - Tiny Maas-Muris (st.); als 
jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-Geurts (st.).  

Zondag 5 april: Palmzondag:    
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis met palmwijding: voor de parochie; 

voor de overledenen van de familie Kusters; 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met palmprocessie: voor de 

parochie. 
    
Filmavond in het Tuurhoes in Guttecoven gaat niet door 
Ter voorbereiding op Pasen was voor donderdag 26 maart 2020 een film 
gepland over “Sophie Scholl”. Vanwege de maateregelen omtrent de 
Corona-besmetting wordt deze filmavond verplaatst naar een andere 
datum. 
 
Reeds bestelde misintenties 
Voor de hh. Missen op zaterdag en zondag in de weekenden van 14 t/m 
29 maart waren reeds enkele intenties besteld. U kunt met de pastoor of 
degenen bij wie u deze intenties hebt opgegeven overleggen over een 
nieuwe datum. Wij hopen dat de beperkende maatregelen na 1 april niet 
meer van kracht zijn. 
 
In de Heer overleden is: 
Han Ewalds, Pastoor Janssenstraat 18, Limbricht, 69 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 
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Oetsjlaag vastelaovesoptoch 24 fibberwari 2020
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Persbericht Salviuskerkje
De Stichting Oude Salviuskerk heeft alle komende concerten die 
in maart in het Salviuskerkje te Limbricht zouden plaatsvinden, 
geannuleerd ivm de corona omstandigheden:

Zondag 15 maart 15.00 uur Musac en Les Hommes Ventrus
Zondag 22 maart 15.00 uur Maastricht Society of Music Quartet
Zondag 29 maart 15.00 uur Ensemble Zuiderwind

We volgen de komende tijd nauwlettend de ontwikkelingen en de 
richtlijnen van de overheid en betrokken instanties.

Informatie over het plaatsvinden van de concerten in april volgt 
later deze maand/ zodra we informatie over de verdere corona 
ontwikkelingen en maatregelen hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Oude Salviuskerk,

Cora Kruissink
Concerten
T 046 4588423 │ 06 53791814
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Senioren Vereniging Limbricht
 

                                   Algemeen Programma  
    Maandag 

                                        Ontmoeting en Spelletjesochtend 
Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke maandag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 
 Internetcorner / Schilderen / Ontmoeting 

Elke maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Wandelgroep-Rollatorgroep -  uitsluitend korte wandeling 

Elke 2e en 4e maandag v.d. maand, verzamelen: 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur 
                                                Dinsdag 
             Kaartclub/Creaclub/Ontmoeting 

Elke dinsdag van 13.30 – 16.00 uur  
    Woensdag 

Ontmoeting / Jeu de Boules / Spelletjes 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Eetpunt “Samen aan Tafel” 
Elke woensdag om 12.30 uur (i.s.m.) Dave Culinair 

Yoga op de stoel  
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur (er is een korte wachtlijst voor deze groep) 

   Donderdag 
                         Ontmoeting en  Sociaal plein (info en advies) 

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
                              Bridgen  

Elke donderdag van 13.30 – 16.30 uur 
               Vrijdag 

   Kienmiddag  
          Elke láátste vrijdag van de maand van 13.30-16.00 uur € 4,00 per kaart 
 

          Info: T. 046-4527272 of  bel met Gertie de Klein T. 06-133 70 258 
Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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Programma maart en april 2020 
 
Lentewandeling met Paastraktatie ’s en 
een leuk gezelschapsspel  
Woensdag  25 maart – 13.00 tot 16.30 
Verzamelen vanaf 13.00 uur, we vertrekken om 13.30 uur 
Bij terugkomst is er voor iedereen koffie met lekkere paassnoep en 
we spelen het hilarische groepsspel: “Wat doet de Doet”? 
Eigen bijdrage: € 2.00.  Aanmelden bij Gertie de Klein 
Let op: Locatie is wijksteunpunt Bicht   
 

Presentatie India + Paaslunch 
vrijdag 3 april – 12.00 tot 14.30 
12.00-13.00: “presentatie India door juffrouw Margriet” 
13.00-14.30:   Paaslunch: € 7,50  p.p. en €1.00 per consumptie 
De gehele opbrengst van de lunch en de consumpties gaat naar 
juffrouw Margriet voor haar geweldige  werk in India. 
Aanmelden graag vóór 31 maart 
Let op: Locatie is wijksteunpunt Hof van Eynatten 
 
 

Informatie / aanmelden op locatie of bij Gertie de Klein 
WSP Hof van Eynatten 1 Limbricht:  T. 046-4527272             
WSP Bicht Burg. Venckenstraat  Obbicht:  T. 06-133 70 258 
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S.G.L.  Bezettingsschema 22-03-2020 t/m 05-04-2020 
 

Zo  22-03-2020 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
Di   24-03-2020 M.B.V.O. Gymnastiek Ecsplore  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
 Leden vergadering UBO  20:00 BK 
 
Wo 25-03-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  26-03-2020 Aero gym  19:30  KZ 
 .  
Vr   27-03-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Zo  29-03-2020  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
Di   31-03-2020 M.B.V.O. Gymnastiek Ecsplore  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
       
Wo 01-04-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
  
Do  02-04-2020 Aero gym  09:30  KZ  
 
Vr   03-04-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 .   
ZA  04-04-2020 Bond van Ouderen  11:00  GZ 
  
Zo  05-04-2020  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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Kratten/Flessen 
actie 

 
Jeugd voetbalclub VV Zwentibold 

21 maart a.s. 
 

 

Steun ons en geef uw lege krat en/of lege flessen aan een van onze 
jeugdleden die bij u langskomen of breng uw lege krat en/of flessen 
op 21 maart a.s. tussen 9.00 u en 13.00 u naar het Burgemeester 
Coonenplein in Limbricht. 

 
 

Bedankt alvast!  




