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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 maandag 6 juni 18.00 uur.

29 mei Processie



Activiteiten-kalender
 
27 mei  Vocaal Ensemble Arabesque Salviuskerkje
29 mei  Sacramentsdag met aansluitend de processie
10 juni  V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan brouwerij Hertog-Jan Arcen.
16 Juli  Sjroopbuurt, bezoek aan Kasteelpark Arcen.
24 September Sjroopbuurt, Sjroopdaag/Oktoberfeest gemeenschapshuis.
30 September V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich



Zonnebloemnieuws

Het jaarlijks uitstapje van de Zonnebloem is op woensdag 20 juli.

We gaan naar een optreden kijken van het Worldfestival oftewel Folkloreparade 
in Brunssum. Het Worldfestival wordt om de 4 jaar gehouden. Hier zullen dansers 
uit alle werelddelen in hun prachtige klederdrachten dansen opvoeren op muziek 
uit het land waar zij vandaan komen. Het optreden is van 14.00 tot 16.00 uur In de 
Brikke Oave.

Hierna gaan we eten in Merkelbeek ,bij restaurant Smeets.

De bus zal om ongeveer 13.00 uur vertrekken, en rond 19.00 uur hopen we 
weer terug te zijn.

Aanmelden kan bij een van onze vrijwilligers.

In de maand juni zullen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer loten gaan 
verkopen, de loten kosten 2 euro per stuk. 

Collecteweek Epilepsiefonds
Collecteweek Epilepsiefonds van 6 tot en met 11 juni 

Het Nationaal Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen,

Om dit te kunnen blijven doen is geld nodig.
Daarom komen collectanten voor een vrijwillige bijdragen bij u aan de deur.
Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen?  Geef aan de collectant.

Namens het Epilepsiefonds, hartelijk dank, 

Thea Salden- Schrijen Ringweg 13 h



Margriet naar India
Beste inwoners van Limbricht en omstreken,

Inmiddels zit mijn reis naar Calcutta (India) er weer op. 
Ik heb 3 weken genoten van alle lief en leed dat dit land met zich meebrengt. 
Het waren enerverende, zware, maar fantastische weken. 

Ik heb mijn werkzaamheden in de huizen 
van mr. Teresa weer opgepakt.  In de och-
tend heb ik gewerkt in een kindertehuis 
voor gehandicapte weeskinderen, en ’s 
middags in een huis voor       ernstig zieken 
en stervenden.
Het heeft ontzettend veel voldoening ge-
bracht en wederzijds respect opgeleverd.

De financiële giften zijn weer ingezet waar nodig. Met de zusters van de huizen ben 
ik inkopen gaan doen. We hebben gekocht waar op dat moment behoefte aan was 
en wat noodzakelijk was. Geen cent is aan de strijkstok blijven hangen.
Dit geldt ook voor de organisaties van goede doelen die ik ieder jaar bezoek. Ook 
hier is het geld weer goed besteed waar nodig.

Namens al deze mensen, maar uiteraard ook namens mezelf, een welgemeend 
DANK JULLIE WEL.
Jullie hebben een steentje bijgedragen aan een betere wereld voor de minder be-
deelden, op welke manier dan ook.

Mijn reisverslagen, met details over de uitgaven, kunnen nog altijd gelezen 
worden op mijn BLOG.
Zo log je in: 
https://harriemargrietblog.wordpress.com

Met hartelijke groet,

Margriet Janssen
Leerkracht bs De Lemborgh 
Limbricht



28-5 t/m 12-06-2016  

.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 

JEZUS KOMT ! - Processiezondag 
“Het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees ten bate van het leven der wereld.” 
Deze woorden van Jezus hebben in de geschiedenis van de Kerk steeds 
weer discussies op gang gebracht. Reeds de toehoorders van Jezus 
reageren hierop: ‘Dit kan toch niet! Hoe kan iemand ons zijn vlees te eten 
geven!’  

Jezus nam van Zijn woorden niets terug. “Als 
gij het vlees van de Mensenzoon niet eet, hebt 
gij het leven niet u…” Al lieten daarop velen 
Hem in de steek en gingen weg, Hij bleef erbij: 
Het Brood – bedoeld is de heilige hostie – dat 
Hij zou geven, is Zijn vlees, is Hij zelf. Als de 
priester tijdens de heilig mis de woorden van 
Jezus uitspreekt en zegt: “Dit is mijn Lichaam 
… dit is mijn Bloed”, veranderen brood en wijn 
werkelijk in het Lichaam en Bloed van Christus. 
Van buitenaf is er geen verandering te zien, de 
gedaantes van brood en wijn blijven; in wezen 
zijn ze wel veranderd.  
Deze blijvende tegenwoordigheid van de Heer 
in dit Heilig Sacrament mogen wij op deze 
Processiezondag vieren. Vol dankbaarheid 

begeleiden wij Jezus in het Heilig Sacrament door onze straten. 
God gaat dan met ons op weg! Wat een groot geheim! Hij trekt dan door 
onze straten - langs de wegen van ons leven -, net als 2000 jaar geleden, 
om deel te nemen aan ons leven, aan onze vreugden en ons verdriet, onze 
dankbaarheid en onze zorgen. Jong en oud wil Hij zegenen en hen Zijn 
kracht en bemoediging schenken. En ons allen wil Hij oproepen tot liefde, 
geloof en overgave. 



Laten wij op processiezondag Onze Heer een mooi onthaal bereiden! De 
buurtverenigingen zullen dit weer doen door het leggen van zandlopers en 
de versiering van de rustaltaren. Allen, die langs de processieroute wonen, 
worden verzocht om de route auto-vrij te houden. En als het Heilig 
Sacrament voorbij trekt is het een teken van eerbied om te gaan knielen.  
 

Om te noteren:  
Maandag 30 mei: Guttecoven: Bidweg naar Veldkapel 
Maandag 6 en 20 juni, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 

Dinsdag 7 juni, 20.00 uur: koffie en vlaai voor alle parochianen in het 
Tuurhoes, Guttecoven. 
Zondag 12 juni, 12.00 uur: koffie-uurtje in pastorie Limbricht 
 

 
Bidweg naar Mariakapel: 
Op maandag 30 mei willen wij weer naar de Veldkapel 
gaan om daar onze intenties toe te vertrouwen aan 
Onze Lieve Vrouw. Vertrek om 19.00 uur bij de kerk 
in Guttecoven. Welkom! 
 

Afsluiting Antonius-noveen in Guttecoven 
Op dinsdag 7 juni wordt de Antonius-noveen afgesloten waarmee wij ons 
voorbereid hebben op het feest van St. Antonius (13 juni). Na de 
noveenmis zijn allen uitgenodigd voor koffie en vlaai in het Tuurhoes. 

 

 
Kerkdiensten 
Zaterdag 28 mei: Vooravond van Sacramentsdag  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis voor Joep Evers; voor Sef Habets en 

familie; voor Sjaak Wetzels (offergang); jaardienst voor de ouders 
Lei Muris-Annie Muris-Mertens (st); jaardienst voor de ouders 
Frans Borghoms en Virgenie Corten (st); jaardienst voor de fam. 
Heffels-Horssels en zoon Frans.                                                                  

Zondag 29 mei: Hoogfeest van het H. Sacrament 
09.30 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie. om Gods zegen 

over de parochie;  voor Alphons Leenders en Catharina van de 
Bongarth (st); voor Mia Stultiens-Höngens (st.-verj.); voor Jos 
Schlössels en Elisabeth Ritzen (jrd); 

Aansluitend Sacramentsprocessie  



09.30 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
gest. jaardienst voor Elisabeth Kleintjens en voor ovl ouders 
Kleintjens-Stoffels; gest. jaardienst voor Walter van Noothoorn; 
voor Sjra Vleeshouwers; jaardienst voor overleden ouders Pierre 
Cremers en Angela Cremers-Cloots; jaard. voor overleden 
echtgenoten Pustjens-Cloots; jaardienst voor overleden 
echtgenoten Linssen-Cremers; jaardienst voor Piet Lebens en 
Mien Lebens-Coumans; voor Leon Lebens; jaardienst voor 
overleden ouders Coumans-Daniels.  

Aansluitend Sacramentsprocessie  
Maandag 30 mei:  
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH) 
19.00 uur, Guttecoven: Bidweg naar de Veldkapel. 
Dinsdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet:  
14.30 tot 15.30 uur:  Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
18.40 uur, Guttecoven: Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven:  Pl. H. Mis ter ere van de H. Antonius (noveen 8); 

voor de ouders Zef Cloots en Jeanne Tummers en kinderen.    
Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar.  
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: uit dankbaarheid. 
19.45 – 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
Donderdag 2 juni HH. Marcelinus en Petrus, martelaren.  
09.00 uur, Einighausen: H.  Mis: om roepingen 
Vrijdag 3 juni:  Heilig Hart van Jezus.   
09.30 -10.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht:  Latijnse mis/oude ritus: voor een familie (N).  
Zaterdag 4 juni: Vooravond van de tiende zondag door het jaar.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: jaardienst voor Ad van Gool; voor Tonny 

Ewalds-Pijls (off); voor Mia Engelen-Brinkman (off); voor Jet 
Speetjens-Heutmekers (off). 

Zondag 5 juni: Tiende zondag door het jaar.  
09.30 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor 

Thei Bogie (offergang); voor Corrie Fuchs-Janssen (offergang); 
jaardienst ouders Jozef Habets en Sophia Schmeits en Doris 
Schmeits (st); jaardienst echtgenoten Jozef Wilhelmus Salden - 
Maria Johanna Janssen (st); jaardienst voor Thea en Jan 
Schmeits en ouders Schmeits-Neis (st); overleden ouders Thei 
en Mia Geurts - Wetzels en kinderen; jaardienst overleden ouders 
Paul en Truus Dreissen-Coenen. 

Aansluitend Sacramentsprocessie. 



09.45 uur, Einighausen:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; voor Mia Notermans-Hauwé; 

Maandag 6 juni: H. Norbertus, bisschop.  
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor de parochie. 
Dinsdag 7 juni: 
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Kerk geopend voor gebed. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis t.e.v. de H. Antonius (noveen 9); 

jaardienst voor Tonnie van Deurssen en voor Frans Deriks; voor 
de overledenen van de familie Heutmekers en van Deurssen.  

Woensdag 8 juni: 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle zieken. 
Donderdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 10 juni:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een familie (N) 
Zaterdag 11 juni: Vooravond van elfde zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie.  
Zondag 12 juni: Elfde zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor. om Gods zegen over de 

parochie; voor Joseph Wielders en Helena Wielders-Notermans 
en zoon Chris (st); voor Lei Jetten en Rosa Bonné (st); 

11.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Sjra 
Vleeshouwers. 

 

De 7 geestelijke werken van barmhartigheid 
Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de 
middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid 
uitgewerkt: het zijn werken gericht op het lenigen van geestelijke nood. 
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn: 

1. De onwetenden onderrichten 
2. In moeilijkheden goede raad geven 
3. De bedroefden troosten 
4. De zondaars vermanen 
5. Het onrecht geduldig lijden 
6. Beledigingen vergeven 

7. Voor de levenden en overledenen bidden 





Concert Salviuskerkje.
Vocaal Ensemble Arabesque in het Limbrichtse Salviuskerkje.

Op 27 mei is er om 20 uur een optreden van Vocaal Ensemble Arabesque in het 
Oude Salviuskerkje van Limbricht.

Als voorschot op het 15-jarig jubileum in 2017 zingt Vocaal Ensemble Arabesque 
enkele parels uit zijn groeiende repertoire. Hoogtepunt is het motet ‘Fürchte dich 
nicht’ van Johann Christoph Bach, een oom van Johann Sebastian, die grote 
invloed op hem had. Dit motet, en ook de rest van het concert, laat zich beluister-
en als een oproep om niet bang te zijn: niet voor terreurdreiging, niet voor oude 
meerstemmige muziek, niet om in een koor te zingen, en niet om een avondje te 
komen luisteren naar een groep bezielde amateurs onder uitstekende muzikale 
leiding.

Entree: EUR 8 (EUR 10 zonder reservering)
Reserveren: www.vocaal-ensemble-arabesque.nl



S.G.L.  Bezettingsschema  29-05-16 t/m 12-06-16

zo 29-05-2016  Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma30-05-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di 31-05-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Fusion     20:00 KZ
wo01-06-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 02-06-2016  Aero-gym    19:30 KZ
vr 03-06-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 04-06-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 05-06-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ
ma06-06-2016  Bridgeclub de Molenbron  19:00 GZ
   Schutterij (drumband)   19:30 KZ
di  07-06-2016  KBO (gym)    11:00 GZ
   Vrouwenclub kienen   19:30 BK
   Fusion     20:00 KZ
wo08-06-2016  KBO (koersballen)   14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ
   Hatha Yoga (groep1)   19:00 KZ
   Hatha Yoga (groep2)   20:15 KZ
do 09-06-2016  Aero-gym    19:30 KZ 
vr  10-06-2016  Aero-gym    09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
za 11-06-2016  Hakuschi (judo)    09:00 KZ
zo 12-06-2016   Muziekvereniging drumband  10:00 GZ

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797



WAESKEPOP 2016
ZATERDAG 4 & ZONDAG 5 JUNI!

Kerkstraat 4a Guttecoven  -  Gratis Entree!

Dit jaar gaan we met onze 13e editie van Waeskepop weer een top 
feestweekend maken op het plein achter de kerk in Guttecoven! 

Dit jaar heeft Waeskepop een disco-thema! Blizzert zal met dit 
thema in gedachte op de zaterdagavond een geweldig feest gaan 
neerzetten. De zondag staat o.a. in het teken van livemuziek van 

lokale bands. Blue Bold, The Oaken Towels en Kill All Pandas zullen 
’s middags optreden, waarna coverband Mad Men het weekend zal 

afsluiten. 

Waeskepop is een feest voor de gemeenschap waar iedereen 
welkom is, jong en oud. Jaarlijks organiseert jeugdvereniging ’t 
Waeske uit Guttecoven dit gehele weekend met veel passie en 
plezier. Het feest is in onze ogen de perfecte weergave van het 

gemeenschapsgevoel en de openheid naar mensen toe van buiten 
Guttecoven. 

Wil je meer weten? Kijk dan snel op waeskepop.nl en volg ons op 
onze social media! 


