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 Jaargang 53         Nummer 06      4 april 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 19 april 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt   *SB: Sjroopbuurt

Zoals u wellicht weet zijn de meesten activiteiten in verband met het 
Corona virus tot nader bericht geannuleerd. 
Zodra de situatie wijzigt en activiteiten weer doorgang vinden wordt 
de activiteiten kalender weer geüpdatet. Voor reeds ingeplande 
activiteiten verwijzen wij u door naar de organisatie voor de actuele 
stand van zaken. 

april
11 april  Paaseieren zoeken voor kinderen t/m 12 jaar SB
24 april Konings-kienen in combinatie met jaarvergadering SB

mei/juni
mei/juni Bezoek aan chocoladefabriek Rosseau in Sittard SB
14 juni Versieren straten b.g.v. de jaarlijkse sacramentsprocessie SB

juli - december
10 juli Pub-kwis SB
13 september Sjroopdaag SB
eind oktober Sjnapsproeverij SB 
20 november Dart en biljart-tournooi in het gemeenschapshuis.
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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

Het bestuur van het GBL vind het op dit moment niet verantwoord om 
de contributie van het contactblad op te halen.

Dus bij deze een oproep aan de vrijwilligers ,die het geld zouden 
gaan ophalen. Wacht even met het innen van de contributie tot de 
situatie rondom de coronacrisis dit weer toelaat.

Natuurlijk gaat ook de vrijwilligersmiddag op 18 april niet door. Wij 
zullen hiervoor te zijner tijd een nieuwe datum plannen.

De bezorging van het contactblad blijft vooralsnog gewoon doorgaan.

Bestuur Gemeenschaps Belangen Limbricht
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Zonnebloemnieuws

Natuurlijk hebt u al begrepen dat de geplande activiteiten van de 
Zonnebloem voor april en mei niet doorgaan. De bevrijdingsmaaltijd 
die wij voor 5 mei op de planning hadden staan komt helaas te 
vervallen.

Het kienen dat al eerder was uitgesteld en nu naar 19 mei was 
verschoven gaat in oktober door.

Wat we doen met onze dagtocht op 24 juni weten we op dit moment 
nog niet, we zullen u de komende weken hierover meer laten weten.

Activiteiten Oude Salviuskerk Limbricht

Alle activiteiten in de oude Salviuskerk zijn tot juni geannuleerd. Voor 
de meeste concerten wordt een alternatieve datum gezocht. Voor de 
meest actuele informatie kijk op onze website: www.salviuskerkje.nl

Bestuur Stichting Oude Salviuskerk
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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2020
         VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 53:     2020     

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 05-01-2020. 11-01-2020. 3 weken
2 26-01-2020. 01-02-2020. 2 weken
3 09-02-2020. 15-02-2020. 3 weken
4 01-03-2020. 07-03-2020. 2 weken
5 15-03-2020. 21-03-2020. 2 weken
6 29-03-2020. 04-04-2020. 3 weken
7 19-04-2020. 25-04-2020. 2 weken
8 03-05-2020. 09-05-2020. 2 weken
9 17-05-2020. 23-05-2020. 2 weken

10 31-05-2020. 06-06-2020. 2 weken
11 14-06-2020. 20-06-2020. 2 weken
12 28-06-2020. 04-07-2020. 2 weken
13 12-07-2020. 18-07-2020. 3 weken
14 02-08-2020. 08-08-2020. 3 weken
15 23-08-2020. 29-08-2020. 2 weken
16 06-09-2020. 12-09-2020. 2 weken
17 20-09-2020. 26-09-2020. 2 weken
18 04-10-2020. 10-10-2020. 2 weken
19 18-10-2020. 24-10-2020. 2 weken
20 01-11-2020. 07-11-2020. 2 weken
21 15-11-2020. 21-11-2020. 2 weken
22 29-11-2020. 05-12-2020. 2 weken

23** 12-12-2020** 19-12-2020. 3 weken

1 03-01-2021. 09-01-2021. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 12 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.



     

.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/m 26 april 2020 
 
Het Pasen van Jezus in crisistijd 
Dit jaar zal velen nog lang als een uitzonderlijk jaar in het geheugen 
gegrift blijven en wij zijn nog niet eens aan het einde van de beperkende 
maatregelen. Het is goed dat die genomen zijn en toch zijn ze zeer 
ingrijpend. Het lijkt wel een tijd van ‘oorlog zonder wapens’, zei een 
oudere, terugdenkend aan de Tweede Wereldoorlog.  
Onder deze omstandigheden viert 
de Kerk de Goede Week en staat 
stil bij het lijden, sterven en de 
verrijzenis van de Heer. Jezus is het 
lijden niet uit de weg gegaan, maar 
heeft het van binnen uit 
meegemaakt. En zo kan Hij ook 
daadwerkelijk troost geven aan 
allen, die op welke wijze dan ook in 
deze dagen eenzaam zijn of door 
ziekte en lijden getroffen zijn. 
Wellicht maakt dit alles deze Goede 
Week nog concreter dan in andere 
jaren. Jezus gaat echt met ons mee – en wij mogen met Hem meegaan.  
Ben je eenzaam en kun je het huis niet uit: denk aan Jezus, die in zijn 
lijden ook alleen was. De leerlingen lieten Hem in de steek; maar onder 
het kruis waren nog wel Maria en Johannes. Hun trouwe liefde gaf Hem 
de nodige kracht. Bid tot Maria; zij is ook onze Moeder. 
Voel je de stijgende spanning van het thuiswerken: denk ook aan Jezus 
die zijn kruis moest dragen.  
Zie je al het leed en voel je de onmacht bij de zorg voor zieken: vraag 
aan Jezus de kracht voor een ieder. 



Bewust heeft Jezus al zijn lijden gedragen om ons te kunnen bevrijden 
van wat het grootste leed zou zijn, namelijk dat ons leven weg zou vallen 
in het niets en daarmee zinloos zou zijn. De verrijzenis van Jezus lijkt op 
een zwak lichtpuntje. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je er aan, dat 
Jezus weer levend geworden is, zou je kunnen denken. Maar als alles 
om je heen donker wordt, dan besef je de kracht en waarde van dat 
lichtpuntje: dit licht van Christus blijft ! Jezus heeft voor ons een leven 
bereid over de dood heen, eeuwig leven bij Hem. Dat te weten is vroeg 
of laat voor ons het belangrijkste. 
God laat ons niet alleen, niet in ons leed en niet in de dood. Laten wij 
Hem dan ook niet alleen, maar houden wij ons vol geloof aan Hem vast. 
Dan kan het echt Pasen worden – juist in deze tijd. Zalig Pasen! 

 
Beperkende maatregelen tot 1 juni 
De beperkende maatregelen van de overheid hebben ook invloed op de 
kerkelijke vieringen in de komende tijd. 

 De heilige missen worden als privé-mis van de pastoor gevierd. 
U kunt zich thuis in de geest hierbij aansluiten. 

 De kerken van ons cluster zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. U bent er welkom om te bidden of om in deze 
hectische tijd even tot rust te komen. 

 Op Palmzondag worden door de pastoor de palmtakken 
gezegend. Deze kunt u dan in de loop van de week in de 
verschillende kerken tijdens de openstelling ophalen. 

 U bent uitgenodigd om van thuis uit de kruisweg mee te bidden. 
In de kerk liggen de boekjes van de kruisweg klaar en die mag u 
mee nemen. U kunt de kruisweg ook vinden op de website van 
het cluster onder het kopje ‘nieuws’’: Kijk daarvoor op: 
www.parochieclusterlimbricht.nl. Er is ook een kruisweg voor 
kinderen. 

 De Ziekencommunie moet helaas komen te vervallen. U kunt ook 
een geestelijke Communie bidden. De tekst vindt u ook op de 
website of hier verderop bij de kerkberichten. 

 De bestelde huispaaskaarsen kunnen in de week van Pasen bij 
de pastorie in ontvangst genomen worden.  

 Alle bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen zijn tot 1 juni 
afgelast. 

 De kerkpoets in Guttecoven op 6 april is afgelast. 

 Op dinsdag 14 april begint in Guttecoven het noveengebed tot 
de heilige Antonius. De pastoor zal dit noveengebed aansluitend 
aan de privé-mis bidden. U kunt zich van thuis uit hierbij 

http://www.parochieclusterlimbricht.nl/


aansluiten. De noveenboekjes liggen in Guttecoven achter in de 
kerk; u kunt deze tijdens de openstelling van de kerk meenemen 
om thuis mee te bidden. Intenties kunnen kenbaar gemaakt 
worden in het schrift achter in de kerk. Voor deze intenties zal 
heel bijzonder gebeden worden. Uiteraard ook voor allen die 
getroffen zijn door het Corona-virus en de maatregelen daaraan 
verbonden. 

 
Geestelijke Communie 
Jezus Christus, mijn Heer en God, aanwezig in het Sacrament van de 
Eucharistie, U, die met een liefdevol verlangen naar ons uitziet, ik kan U 
niet daadwerkelijk in de Communie ontvangen; aanvaard daarom mijn 
geestelijke Communie: 
Ik zou U willen ontvangen, o Heer, met die zuiverheid, nederigheid 
en toewijding waarmee uw allerheiligste Moeder U ontving, en met 
de geest en vurigheid van de heiligen. 
 
 
Kerkdiensten 
 

 De onderstaande mistijden worden hier vermeld zodat u zich 
thuis daarbij geestelijk kunt aansluiten.  

 De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. U bent welkom.  

 
Zaterdag 4 april: Vooravond van Palmzondag:  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 5 april: Palmzondag:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; waarin wijding van de 

palmtakken; Intentie: om Gods zegen en bescherming voor 
onze parochies. 

Maandag 6 april: Maandag in de Goede Week:  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 7 april: Dinsdag in de Goede Week    
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Kruisweg. 
15.00 tot 16.30 uur: Einighausen: biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-mis van de pastoor.   
 



Woensdag 8 april: Woensdag in de Goede Week:  
14.00 tot 16.00 uur: Guttecoven: biechtgelegenheid 
18.30 uur: Limbricht: Rozenkransgebed voor de bescherming van de 

parochies tegen het Corona-virus. 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 9 april: WITTE DONDERDAG 
19.00 uur: Guttecoven: Privé-mis van de pastoor ter herdenking  van 

de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap. 
20.00 – 22.00 uur: Guttecoven: Gelegenheid tot gebed in de kerk. 
Vrijdag 10 april: GOEDE VRIJDAG 

 Vasten- en onthoudingsdag 
15.00 uur: Einighausen en Limbricht Gebed van de kruisweg in kleine 

kring 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-viering van de pastoor: Herdenking van 

het lijden en sterven van de Heer. 
Zaterdag 11 april STILLE ZATERDAG 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
20.30 uur, Guttecoven: Paaswake als privé-mis van de pastoor 
Zondag 12 april: HOOGFEEST VAN PASEN:  
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: 

om Gods zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 13 april: TWEEDE PAASDAG  
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: 

om Gods zegen en bescherming voor onze parochies. 
Dinsdag 14 april: Octaaf van Pasen  
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-mis van de pastoor.  

Aansluitend 1e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 15 april: Octaaf van Pasen 
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 16 april: Octaaf van Pasen   
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 17 april: Octaaf van Pasen 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
Zaterdag 18 april: Octaaf van Pasen  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
 



Zondag 19 april: Beloken Pasen:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: om Gods 

zegen en bescherming voor onze parochies. 
Maandag 20 april:  
09.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor;  
Dinsdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar 
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: Privé-mis van de pastoor.  

Aansluitend 2e noveengebed t.e.v. H. Antonius.   
Woensdag 22 april:  
19.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor. 
Donderdag 23 april: H. Joris, martelaar   
09.00 uur: Einighausen: Privé-mis van de pastoor.  
Vrijdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor / oude vorm 
Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist  
09.00 uur, Limbricht: Privé-mis van de pastoor/ oude vorm 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
Zondag 26 april: Derde zondag van Pasen:    
09.45 uur: Einighausen: Geen  h. mis vanwege Corona-virus 
11.00 uur: Limbricht: Privé-mis van de pastoor; Intentie: om Gods 

zegen en bescherming voor onze parochies. 
Reeds bestelde misintenties 
Voor de reeds bestelde hh. Missen in de tijd t/m 1 juni kunt u 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 juni niet meer van kracht zijn. 
 
In de Heer overleden zijn: 
Jo Crijns, Einighauserweg 13, Guttecoven 
Sus van Peij-Jetten, Hoogstaete, Sittard, 90 jaar 
Wim Keulen, Felix Ruttenlaan 7, Sittard, 63 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 
 

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een  
ZALIG PASEN 
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