
Jaargang 49             Nummer 6         18 mrt 2016

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 4 april 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
18 maart Sjroopbuurt, Paaskienen, 20.30 uur Klipper
20 maart Concent Avestrio Salviuskerkje, 15.00 uur
25 maart Lezing heemkundevereniging Salviuskerkje, 19.00 uur
1 april  V.V de Doale halen oud ijzer op v.a. 18.00 uur
1 april  opening Clubhuis panta rhei, avond
2 april  Sjroopbuurt, jaarvergadering ,19.00 uur Klipper
3 april  Voorstel mis Communicantjes, 11.00 uur
8 april  Lunch juf Margriet, hog van Eynatten, 12.00 uur
19 april  Zonnebloem kienmiddag, 14.00 uur Guttecoven
24 april  Eerste Heilige Communie
16 mei  Pinksterfeest - Rommelmarkt
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

Help juf Margriet helpen
 
Beste mensen,

Op 22 april zal juf Margriet weer naar India vertrekken om als vrijwilligster te werk-
en in de tehuizen van moeder Teresa.

Omdat wij als werkgroep van diverse mensen al de vraag hebben gekregen waar 
ze een “envelopje” kunnen afgeven, hebben wij samen met wijksteunpunt Hof van 
Eynatten een “inlooplunch” georganiseerd.

Op vrijdag 8 april van 12.00 - 14.00 uur zal juf Margriet aanwezig zijn en kunt u 
haar persoonlijk spreken over het werk in de tehuizen, een goede reis wensen of 
haar financieel steunen.
Als lunch zal er een heerlijke soep met stokbrood geserveerd worden tegen  
betaling van € 2.- ( graag aanmelden bij het wijksteunpunt)
Ook zal er koffie/thee met iets lekkers te verkrijgen zijn. (€1.50)

De opbrengst gaat geheel naar het vrijwilligerswerk van juf Margriet.
Wij hopen op een goede opkomst en tot 8 april.

Werkgroep, help juf Margriet helpen!



Margriet naar India 
Beste inwoners van Limbricht en omstreken

De meivakantie nadert. Mijn reis naar India is weer geboekt.

Zoals jullie weten bezoek ik Calcutta 
al heel wat jaren om er te werken 
als vrijwilligster in diverse huizen, 
opgericht door mr. Teresa en bestemd 
voor “de amsten der armen” uit onze 
samenleving. 

Zowel het werk bij de gehandicapte 
weeskinderen in Sishu Bhavan als bij de 
ernstig zieken en stervenden in Kalligat, 
geeft al jaren veel voldoening.

Vandaar mijn voornemen om ook dit jaar weer mijn werkzaamheden als 
vrijwilligster in deze huizen voort te zetten. 
Ook heb ik in voorgaande jaren veel contacten gelegd m.b.t. goede doelen die ik 
weer zal oppakken.

Voordat ik vertrek wil ik alle belangstellenden uitnodigen op mijn foto- en 
filmpresentatie, zodat ik mijn ervaringen met jullie kan delen. Dit ook op veler 
verzoek.

Dag: zaterdagmiddag 2 april
Tijd: 15.00-17.00 uur
waar: Fitland XL Sittard 
 Milaanstraat 115 
 6135 LH Sittard
 Ingang Fitland/restaurant Medals (dus niet ingang Dacapo). 

p.s.  De ruimte is door Fitland kosteloos ter beschikking gesteld. 
        Gebruikte consumpties zijn in deze locatie voor eigen rekening.

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten.

Namasté,
Margriet Janssen
Leerkracht bs De Lemborgh



WERKGROEP ACTIVITEITEN KERKBESTUUR LIMBRICHT
P/A Lintjeshaag 19, 6141 MB Limbricht.

Pinksterfeest 2016

Op pinkstermaandag 16 Mei a.s. organiseert de werkgroep activiteiten van het 
kerkbestuur Limbricht voor het 23e jaar het pinksterfeest met een grote rommel-
markt van 8.00 tot 17.00 uur, met ongeveer 100 kramen.

De kraamhuur voor een standaard kraam bedraagt dit jaar:
€ 30,00 per stuk.

Er worden géén grondplaatsen verhuurd. Er mogen niet hoofdzakelijk nieuwe 
spullen verkocht worden!!   
 

Inschrijven kan t/m 1 mei 2016.

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.



Vrijdag 1 april  vanaf 18.00 uur.
Vrijdag 10 juni vanaf 18.00 uur.
Vrijdag 30 september vanaf 18.00 uur.

Daarnaast is het vanaf 1 januari mogelijk om lege blikken bij het plastic afval 
gratis mee te geven.  Daarom nemen wij dan ook geen blik meer mee bij het 
ophalen van het oud ijzer. 

Wij willen iedereen bedanken die de blikken speciaal voor ons verzameld hebben 
afgelopen jaren en zo de Doale gesteund hebben. 

We zien ons graag op 1 April

V.V de Doale halen 
oud ijzer op in Limbricht

 op de volgende data:

Avestrio in het Salviuskerkje
 
Op zondagmiddag 20 maart om 15.00 uur is het Avestrio (Janneke Giesbers: 
dwarsfluit/piccolo; Susanne Willems: dwarsfluit/altfluit; Jos Janssen: klarinet) weer 
te beluisteren in het oude Salviuskerkje in Limbricht.

Het trio speelt werken uit de 18e tot en met de 21e eeuw van componisten, die 
(ten onrechte!) weinig gespeeld en vergeten dreigen te worden. Achtereenvolgens 
worden Oostenrijk, Mexico, Frankrijk, Duitsland en Hongarije bezocht. 

De vaste tussenstop van het trio is Limburg met eigen composities. Maar liefst 
vier van de vijf eigen composities beleven tijdens dit concert hun wereldpremière.

Entree: 8 euro (tot 12 jaar: 4 euro)

reserveren: info@avestrio.nl of 06-28517563



Eerste Heilige Communie
Op zondag 3 april in de mis van 11.00 uur worden de Communicantjes van dit jaar 
aan de parochie voorgesteld. Op 24 april volgt de Eerste Heilige Communie met als 
thema: ”Vijf broden en twee vissen”

Zondag 29 mei zal de dankviering plaatsvinden t.g.v. Sacramentsdag, met aanslu-
itend de processie.

Pastoor en de werkgroep gezinsmissen wensen de Communicanten en hun familie 
van harte proficiat!

De communicanten van 2016:
Aimée van den Berg  Litiziana Janssen
Stijn Cobben    Tyani Luijten
Koen Delil   Linte Munt
Naut Feron    Reneé Paulssen
Thijs Flapper    Vinz Stelten
Veerle Houben   Roos Stickelbruck
Quinn Jansen   Dian Tummers
Lieke Janssen   Jade de Vrede



Gezinsmis Palmpasen 20 maart 2016
Beste jongens en meisjes, beste ouders, 

Op zondag 20 maart om 11.00 uur is er weer een gezinsmis. 
Deze zondag vieren we Palmpasen. Jezus werd feestelijk ingehaald in Jeruzalem, 
de mensen sneden palmtakken van de bomen en legden ze op de grond.
Dit herdenken wij door een kleine palmprocessie in de kerk te houden. Ook wordt 
het lijdensverhaal voorgelezen.

Met de kinderen van groep 4 maken wij gezamenlijk een Palmpasenkruis. Deze 
worden in de mis gezegend en in de palmprocessie meegedragen. De Palmpasen-
kruisen van groep 4 worden aangeboden aan de cliënten van Porta da Vida.

Alle kinderen mogen natuurlijk thuis ook een Palmpasenkruis maken en laten ze-
genen. Na de mis kun je je Palmpasenkruis naar opa of oma brengen, iemand die 
ziek is of een opkikkertje kan gebruiken.

De vastendoosjes kunnen ingeleverd worden en de opbrengst gaat naar de Vaste-
nactie. Weet je nog dat meneer pastoor voor elke euro die jullie hebben gespaard 
er zelf één bij legt? Dat wordt vast en zeker een mooi bedrag!

Graag nodigen wij jullie allemaal uit, om aan deze viering deel te nemen. 

Werkgroep gezinsmissen

Zonnebloem Nieuws

Dinsdag 19 april is onze jaarlijkse kien middag, er zijn weer
leuke prijzen te winnen zowel bij het kienen als bij de loterij.
Aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis te Guttecoven.
Zaal is open vanaf 13.30 uur.

Dinsdag 24 en donderdag 26 mei gaan we weer naar Da Capo.
Deze keer voor een heerlijk asperge menu. Voor dit menu kunt u zich niet meer 
aanmelden we zijn helemaal volgeboekt.



19-3 t/m 10-4-2016  

.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 

“Wat zoekt gij de Levende bij de doden?” 

Zo vroeg de engel op Paasochtend toen de vrouwen bij het graf van Jezus 
kwamen. De begrafenis van de Heer had heel vlug moeten gebeuren en zo 
wilden zij nu nog Zijn lichaam balsemen. Wat zij echter totaal niet hadden 
verwacht, alhoewel Jezus er vaker over had verteld, was gebeurd: Hij lag niet 
meer in het graf, Hij was verrezen! Uit eigen goddelijke kracht was Hij weer 
levend geworden. Door Zijn verrijzenis heeft Christus laten zien, dat Hij 
werkelijk de dood heeft overwonnen.  
Ons ware en eeuwig leven  
Aan wie in Christus gelooft en uit de liefde 
tot Hem leeft, voor die is feitelijk de grens 
voor het leven verlegd. De dood is niet meer 
het einde, maar kan het begin worden voor 
het nieuwe leven bij God. Aan wie in God 
gelooft wordt met de dood “het leven niet 
genomen, maar veranderd”, zoals de Kerk 
het in een van haar gebeden zegt. Waar 
zoek je het leven? 
Wij mensen willen allen leven, goed en 
onbeperkt. En we storten ons dan ook in het leven: de agenda’s zijn overvol. 
Want we zijn bang om iets te missen, om iets te kort te komen. En niet zelden 
stoppen we ons bovendien innerlijk vol met alle oppervlakkigheden. Maar 
worden we er innerlijk rijker van? Integendeel: wordt de leegte niet eerder 
groter? 
Er is echter ook een groeiende belangstelling voor het spirituele te bespeuren. 
Men is op zoek naar iets dat dieper gaat, naar diepgang in het leven. Maar 
waar kun je dat vinden? Uiteindelijk alleen in dat wat blijft, wat eeuwig blijft. 
En dat is juist de liefde van God, die ons heel persoonlijk bemint en ons roept 
tot het leven met Hem, hier en nu – en eens in de eeuwigheid. Bij God vinden 
wij het ware leven! Door het geloof in Christus hebben wij deel aan dit leven. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiilvaAz73LAhWEWhQKHZ4YB5gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bruderinfo-aktuell.de%2Findex.php%2Fauferstehung-und-wiedergeburt-zu-himmlischem-oder-irdischem-leben%2F&bvm=bv.116636494,d.bGg&psig=AFQjCNGiyyPS_YdSJz3Sc0x-Z0E6RkrF-g&ust=1457956886589649


Christus, de Verrezene en levende God, mogen wij nu reeds ontmoeten in de 
Eucharistie; met Hem kunnen we spreken in een diep en persoonlijk gebed. 
In Zijn naam geeft de Kerk ons de sacramenten. 
Nu reeds kunnen wij met Hem leven. Hij, de Verrezene nodigt ons uit om vol 
geloof tot Hem te komen. “Kom en geloof!”, zei Jezus na Zijn verrijzenis tot de 
apostel Thomas. Hij zegt het ook tot ons. Het is de paaswens van Jezus.  
 

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een  
ZALIG PASEN 

 
Gods liefde wacht op ons ! 
De vastentijd is een bijzondere gelegenheid om ons met God te verzoenen 
in het sacrament van de biecht. Met Zijn vaderlijke liefde wacht Hij op ons 

om deze verzoening te kunnen schenken. 
Biechtgelegenheid is in deze dagen:  
 Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in Limbricht 
 Aansluitend aan de boetevieringen 
op maandag 21 maart om 19.00 uur in Einighausen; 
op woensdag 22 maart om 18.00 uur in Limbricht. 
U kunt altijd een afspraak maken met de pastoor, ook 
voor een biechtgesprek aan huis 
 

Gezinsmis op zondag 20 maart 
Gezinnen met jonge kinderen zijn weer 
uitgenodigd voor een speciale gezinsmis 
op Palmzondag 20 maart om 11.00 uur in 
Limbricht. Samen met de kinderen is er 
een palmprocessie door de kerk en de 
kinderen helpen ook mee bij het voorlezen 
van het passieverhaal. Een mooi begin van 
de Goede Week. Welkom! 
 
Wilt u in de Paasweek de Ziekencommunie ontvangen, laat het dan 

even aan de pastoor weten (tel. 4515595) 
 
Om te noteren: Maandag 4-4, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie. 
 
In de Heer overleden is: 
René Lemans, Allee 2, Limbricht, 80 jaar 
Mogen hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 



Kerkdiensten 
Zaterdag 19 maart: Hoogfeest van St. Jozef; Voorav. Palmzondag 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Meerstemmig) met palmwijding: 

om Gods zegen over de parochie; voor Joep Evers; voor Sef 
Habets en familie; als jaardienst voor Sjaak Dreissen en 
overleden ouders Dreissen-Knoors en overige familieleden (st). 

Zondag 20 maart: Palmzondag. Begin van de Goede Week 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis met palmwijding: Om Gods zegen over 

de parochie; voor Joseph Wielders en Helena Wielders-
Notermans (St. Joep); voor José Hornesch-Perebooms; voor 
Maria Josephina Wagemans-Dormans (verj.); voor Louis Storms 
en Trees Storms-Schlössels (bijzetten asurn); voor overl. ouders 
Nicolas Lumens en Anna Cox (jrd), alsmede voor Pierre Lumens, 
Truus Custers-Lumens en Zef Lumens; 

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met palmwijding en palm-processie: 
om Gods zegen over de parochie; gest. jaardienst voor overleden 
ouders Jetten-Paulssen 

Maandag 21 maart: 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
15.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur: Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid 
Dinsdag 22 maart:  
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
18.00 uur, Limbricht: Boeteviering met biechtgelegenheid 
19.00uur,Guttecoven: H. Mis  om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 23 maart:  
09.00 uur (!), Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag:  
09.00 uur, Limbricht: Gebedsdienst Basisschool “De Lemborgh” 
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis, opgeluisterd door de drie 

parochiekoren: voor de overleden priesters van de parochies; 
voor een familie (N). 

20.00 tot 22.00 uur, Limbricht: Gebedswake bij het H. Sacrament 
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag; Vasten- en Onthoudingsdag  
15.00 uur, Einighausen:  Bidden van de Kruisweg.  
15.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.  
19.00 uur, Limbricht: Viering van het LIJDEN en STERVEN van de 

Heer: Passieverhaal – kruisverering – H. Communie: 
opgeluisterd door de drie parochiekoren 

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 



20.30 uur, Limbricht: PAASWAKE: ontsteking van de paaskaars -
lezingen uit de H. Schrift - H. Mis; opgeluisterd door de drie 
parochiekoren: om Gods zegen over de parochies Limbricht, 
Einighausen, Guttecoven: voor Sjra Goltstein;  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 
Zondag 27 maart: Paaszondag; Verrijzenis van de Heer 
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Jacques Salden en Antoinetta Salden-Beaujean, alsmede 
voor Jan Nicolaas Salden en Gertrude Spaetjens (st); voor 
Pastoor Frans Peutz (st. OAE); voor Joseph Hendrik Lumens en 
Maria Hubertina Alberts (st); voor Tilla Leenders (buurt 
Everstraat); voor ouders Notermans-Bogie en Frits Notermans 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
voor overleden ouders Hendrikx-Klaassen en overleden ouders 
Hendrikx-van de Bergh en zonen John en Jo; voor Jos Schurgers; 
voor Sjra Vleeshouwers; 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 
Maandag 28 maart: Tweede Paasdag:  
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
09.45 uur, Einighausen:  H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 
11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

jaardienst voor Louis Moling; 
Dinsdag 29 maart: Oktaaf van Pasen 
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 30 maart: Oktaaf van Pasen 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: jaard. voor ouders Savelkoul-Kösters; 
Donderdag 31 maart: Oktaaf van Pasen 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken. 
Vrijdag 1 april: Oktaaf van Pasen 
09.30 tot 10.30 uur Paascommunie voor zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus; voor een familie (N). 
Zaterdag 2 april: Oktaaf van Pasen 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaard. voor de ouders Jan Maas-

Tiny Maas-Muris (st); jaard. voor Wilhelmus Hubertus Salden (st); 
voor Peter Coenen (offergang); jaard. voor  de ouders Alberts-van 
Strien (st); jaard. voor Nel van Strien (st); voor Sjaak Wetzels 



(off.); voor Sef Habets (offergang); voor Ben Geurts (offergang); 
voor Wil Könings (offergang).  

Zondag 3 april: Beloken Pasen; Barmhartigheidszondag 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor  Cor Niemans (1ste jaardienst); voor Sjaak Webers (OAE); 
voor Harie Soons (verj); 

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met presentatie van de 
Communicantjes: om Gods zegen over de parochie. 

Maandag 4 april: Feest van Maria Boodschap 
09.00 uur, Limbricht:  H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester 
14.30 tot 15.30 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 6 april:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: uit dankbaarheid; 
Donderdag 7 april: H. Johannes Bapt. De la Salle, priester 
09.00 uur, Einighausen: voor Mathieu en Lies Bergmans-Mevissen  
Vrijdag 8 april:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus; voor een familie (N).  
Zaterdag 9 april:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor de overleden ouders Dreissen-

Knoors en voor de kinderen Paul, Tilla en Sjaak; voor Thei Bogie 
(offergang); als jaardienst voor de ouders Hub en Mia Geurts-
Geurts (st); voor Corrie Fuchs-Janssen (offergang); jaardienst 
voor Tillie Salden-Schmeits.  

Zondag 10 april: Derde zondag van Pasen 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor Karel Notermans (1ste jaard.); 

voor Peter Hendrik Storms (st); voor Gerda Leenders (st); voor 
Annelies Leinders-Kusters (st); voor Carel Webers en Anna 
Hermans, zonen Leo en Sjaak; voor ouders Broekhoven-
Kelleners en Peter Hochstenbach (jrd); 

11.00 uur, Limbricht:  Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
 
Huisbezoek door de pastoor 
Zo veel mogelijk probeert de pastoor ook om de parochianen thuis op te 
zoeken. Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel. 046 – 451 5595. 

 

 



Lente programma 2016

We zetten de Toon:  woensdag 13 april  van 10.00 – 12.00 uur.
Tentoonstelling  van Toon Hermans-verzameling t.g.v. Toons 100e geboortejaar. 
Marcel Dettloff, fervente Toon fan, stelt ons zijn verzameling ter beschikking. Kom 
kijken, lezen, meepraten en leuke herinneringen ophalen aan Toon-tijden.

Moederdag: woensdag 4 mei  van 10.00 – 12.00 uur. 
Documentaire over Heintje Simons en zijn doorbraak met het nummer: ‘Mama’. 
Daarna, als Moederdag cadeautje voor iedereen: koffie met kakelverse gebakjes.

Film ‘Adieu aux  Soeurs’:  woensdag 25 mei  van 10.00 – 12.00 uur
Prachtige film van cineast Leon Baeten over het leven en werk van de zusters in 
het toenmalige ziekenhuis van Sittard: De Goddelijke Voorzienigheid.

Vaderdag: woensdag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Toon Hermans oneman show met het hilarische nummer ‘Vader gaat op stap’
In de pauze, als Vaderdagcadeautje voor iedereen:  ‘borreltje mét’!

Midzomerfestival: 8 juli van 14.00 tot 18.00 uur
Meer informatie volgt, reserveer deze datum alvast, ‘t wordt weer leuk!!!!!

                                                                 
Info: Hof van Eynatten 1  Limbricht tel. 046-4527272 / 06-13370258
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar!



Limbricht, maart 2016.

Op Goede Vrijdag 25 maart 2016 zal dhr. Sjaak Peters een lezing houden over 
het thema “heiligen”.

De aanvang is om 19.00 u. in het Salviuskerkje te Limbricht. 

De lezing van deze avond gaat in het gedeelte voor de pauze over heiligen in het 
algemeen  en na de pauze vooral over heiligen die in deze streek te zien zijn, in 
beelden en afbeeldingen of heiligen van wie we tijdens excursies van onze verenig-
ing beelden of afbeeldingen hebben kunnen bewonderen.

In het gedeelte voor de pauze zal het gaan over wie of wat heiligen zijn, de proce-
dures bij heiligverklaringen, door wie personen heilig verklaard worden, over heili-
genverering en uitwassen daarbij.

Na de pauze komen een aantal bekende en minder bekende heiligen aan bod. Dit 
aan de hand van afbeeldingen van de betreffende heiligen. De grootste aandacht 
zal uitgaan naar datgene waaraan deze heiligen te herkennen zijn, d.w.z. hun at-
tributen. Van deze heiligen zullen ook een korte levensbeschrijving  en/of een of 
meerdere legendes aan bod komen.

Tijdens de pauze is er koffie/thee.

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig.
Ook niet-leden, zijn van harte welkom.

Graag tot ziens op 25 maart 2016.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van heemkundevereniging De Lemborgh.



S.G.L.  Bezettingsschema  20-03-16 t/m 10-04-16
zo 20-03-2016 Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma21-03-2016 Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
  Schutterij (drumband)     19:30 KZ
di 22-03-2016 KBO (gym)     11:00 GZ
  Fusion       20:00 KZ
  Blokske um jaarvergadering   20:30 BK
Wo23-03-2016 KBO (koersballen)    14:00 KZ
  Muziekvereniging  (kienen)   18:00 GZ
  Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
  Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 24-03-2016 Aero-gym      19:30 KZ
vr 25-03-2016 Aero-gym     09:30 GZ
  Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 26-03-2016 Hakuschi (judo)      09:00 KZ
zo 27-03-2016  Pasen geen activiteiten
ma28-03-2016 2e Paasdag geen activiteiten
di  29-03-2016 KBO (gym)     11:00 GZ
  Fusion      20:00 KZ
Wo30-03-2016 KBO (koersballen)    14:00 KZ
  Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
  Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
  Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 31-03-2016 Aero-gym     19:30 KZ 
vr  01-04-2016 Aero-gym     09:30 GZ
  Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 02-04-2016 Hakuschi (judo)     09:00 KZ
zo 03-04-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma04-04-2016 Bridgeclub de Molenbron   19:00 GZ
  Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  05-04-2016 KBO (gym)     11:00 GZ
  Vrouwenclub kienen    19:30 BK
  Fusion      20:00 KZ
Wo06-04-2016 KBO (koersballen)    14:00 KZ
  Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
  Hatha Yoga (groep1)    19:00 KZ
  Hatha Yoga (groep2)    20:15 KZ
do 07-04-2016 Aero-gym     19:30 KZ 
vr  08-04-2016 Aero-gym     09:30 GZ
  Contactblad     13:00 OR
  Muziekvereniging korps    19:00 GZ
za 09-04-2016 Hakuschi (judo)     09:00 KZ
zo 10-04-2016  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



De oud-ijzer aktie komt er weer aan!
Vrijdag 1 april

komen wij weer vanaf 18.00 uur langs. 
U kunt ook weer bellen om te melden dat u ijzer heeft. 

Tel: Frank Lebens: 06-14409175
Bereikbaar na 18:00 uur !!!!! 

Let op !!!
Geen koelkasten, blikjes en lege gasflessen

Leg nog geen ijzer buiten, wij dragen het wel.
Tip: bewaar oude accu’s

Zie ook: www.doale.nl

Bij voorbaat dank voor uw steun,

v.v. De Doale Lömmerich


