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 Jaargang 50         Nummer 1         7 januari 2017

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 16 januari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
Januari Donateursactie VV de Doale
08 Januari  Jeugdzitting en Jeugdbal, Doaletempel
13 Januari  Revue (Première voorstelling), Doaletempel
14 Januari Prinsenzitting/Revue, Doaletempel
15 Januari  Rondgang / openhuis prins VV de Doale 
20 Januari  “snertlunch” juf Margriet, Hof van Eijnatten
21 Januari Prinsenreceptie VV de Doale, Doaletempel
21 Januari Prinsenbal VV de Doale, Doaletempel
8 Februari   Seniorenzitting Zonnebloem LEG
23 Februari  Auwt wieverbal, Cafe Salden
24 Februari  Afhalen optochtnummers, Doaletempel
25 Februari            Maske ophangen, Platz
25 Februari  Sleuteloverdracht, Guttecoven
26 Februari            Carnavalsmis,Kerk
27 Februari  Optocht + optochtbal, Doaletempel
28 Februari  Kinderbal, Doaletempel
28 Februari  Maske verbranden, Platz

De vernieuwde website van het GBL staat online. Hierop is onder andere 
de actuele activiteiten kalender te vinden.

Ook is het contactblad online beschikbaar op www.gb-limbricht.nl 
 

Rectificatie

Per abuis zijn de eindejaarsboodschappen van buurtvereniging Zuid-
West en muziekvereniging Vriendenkring niet in het kerst-contactblad 
verschenen. 

Onze excuses voor het ongemak.

Bestuur G.B.L.
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Zonnebloem Nieuws
Op woensdag 8 februari is de Seniorenzitting in de Schouwburg in Sittard.
Aanvang 14.00 uur. Kaarten kosten 13,50 dit is inclusief 1 consumptie 
en 1 nonnevot. Vervoer per bus kost 7 euro, vertrek  op de bekende 
opstapplaatsen. Einde van de voorstelling ongeveer 17.30 uur.

Het is weer een leuk programma met lokale en Limburgse artiesten.
De Marotte en de stadsprins zullen u welkom heten. Verder zijn er 
optredens van Bart en Lejoa met de Marotte Sjlager 2017. De Zittesje 
Kenjerkapel is er weer bij, het duo Clara en Mara, de Marotte Kapel, De 
buut is voor Wiel Vinken. Ter afsluiting van deze middag vol plezier zal 
Beppie Kraft haar opwachting maken om de seniorenzitting in stijl en vol 
enthousiasme af te sluiten.

Kaarten kunt u bestellen tot 10 januari bij onze vrijwilligers of bij de 
secretaris Lilian Hoedemakers tel 046-4526633.

Kòllekte van het Maske Doal 2017 
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optoch op maandag 27 
februari gecollecteerd voor een vereniging of instantie die zich inzet 
voor de samenleving van Limbricht. Dit is al 39 jaar een leuk financieel 
extraatje voor veel verenigingen in ons dorp, die iets speciaals te vieren 
hebben of iets willen kopen/organiseren waar men dringend geld voor 
nodig heeft.
Wilt u ook gebruik maken van deze collecte ? Schrijf ons dan een e-mail 
met uw motivatie vóór 22 december naar henkschrijen@ziggo.nl

In de Täöterie wordt bekend gemaakt wie de collecte krijgt toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.

DVD herberg d’n Doal
Hij is er weer de DVD van Herberg d’n Doal/Revue/Prinsezitting 2016. 
Met 2 DVD’s kunt u maar liefst 3,5 uur genieten en alles nog een keer 
rustig bekijken.

Voor slechts € 6,- is DVD te koop stuur een email naar Marco@doale.nl
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Groep “Driej en Ein” Winnaar KWOT 2016
Op 27 desember haet de jaorlikse Kris, Wanjel en Oriëntasietoch, 
georganiseerd door de Auwt Prinsegarde Lömmerich, plaats gevonje. 
Op “3e Krisdaag” koosj men lekker get wanjele mit get breinbraekers en 
doordènkers tösjedoor gevraog.

Tösje 18.30 en 19.30 oer koosj d’r waere ingesjreve bie de sjtartplaats, 
Café Salden. Vervolgens koosj d’r begoosj waere aan de oetgezatte 
route, mit eine haup vraoge tösjedoor. Vraoge die betrèkking hauwe op 
Lömmerich, algemeine zake en ein aantal emoticon-raodsels die opgelos 
deinde te waere. Op de pauzeplaats koosj tösjedoor nog ein hepke en ein 
drenkske waere genuttig. 
Maar leifs 14 groepe, mit in totaal zo’n 85 persone, hejje zich om 19.30 
oer ingesjreeve. Rondj de klok van 22 oer waore alle deilnummende 
groepe bènne en vervolgens koosj de balans waere opgemaak. 
Oeteindelik wis groep “Driej en Ein” zich te krone tot winnaar van de Kris, 
Wanjel en Orientasietoch 2016. Nao hun 3e plaats van veurig jaor bleefte 
zie mit 236 punte “Frans en Karl” (209 punte) ruum veur. De top 3 woort 
gecompleteerd door “Gertie en Jolanda” (201 punte). Ein dik proficiat aan 
de winnaars en ein woord van dank aan Café Salden en natuurlik aan alle 
deilnummers.

De Auwt Prinsegarde Lömmerich wunsje uch ein zelig Nuujjaor en de 
bèste wunsje veur 2017! Tot volgend jaor op 27 december tiejes de Kris, 
Wanjel en Oriëntasietoch 2017!

Volledige oetsjlaag:
1. Driej en Ein    236 punte
2. Frans en Karl   209 punte
3. Gertie en Jolanda  201 punte
4. Familie Von Trapp  196 punte
5. Vinderspad   180 punte
6. Padvinders   163 punte
7. Cloots   157 punte
8. Laam   153 punte
9. 2+1    148 punte
10. Wenmakers   136 punte
11. Haartmans   78   punte
12. Lebens-Minkenberg  33   punte
13. Richard en Marcel  13   punte
14. Munt   0     punte
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.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 

Start van een kinder-catecheseclub: de Cat-kids 
Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie ontvangen de kinderen 
uitgebreid godsdienstles. Vanzelfsprekend, want je moet immers iets van 

het geloof weten, wil je in Jezus geloven. Maar 
hoe gaat het dan na de Communie verder? 
Feitelijk ontvangen de kinderen dan pas weer 
bij de Vormsel-voorbereiding catechese. In de 
er tussenliggende jaren gebeurt er op dat 
gebied zo goed als niets. En later? Op de 
middelbare school? Ook niet veel. Redenen 
genoeg om meer aan te bieden. 
In ons parochiecluster beginnen wij daarom 
met een kinder-catecheseclub. Zo willen wij 
met name aan kinderen van de groepen 5, 6 en 
7 de gelegenheid geven om meer over het 
geloof te horen. In een meer ontspannen club-
sfeer, met spelletjes en een knutselwerk, gaan 
zij elke week iets meer horen over Jezus. Meer 
informatie op de volgende bladzijde. 

Vanwege deze Catecheseclub zal het aanbiddingsuur in de kerk van 
Einighausen een half uur eerder zijn: dinsdags van 14.00 tot 15.00 uur. 
Het zou fijn zijn als er velen door hun gebed dit kinder-catechesewerk 
zouden steunen. Bidt u mee? 

 
Om te noteren: 
Dinsdag 10-1, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Maandag 16-1, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 

 

Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een 

Zalig Nieuwjaar 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- we gaan starten met een catechesemiddag? 
- we dan samen knutselen, zingen, bidden en spelletjes doen? 
- we elke week iets meer over Jezus horen! 
- je niet de communie hoeft te hebben gedaan om mee te kunnen doen? 
- je ook vriendjes en vriendinnetjes die niet in Limbricht op school zitten, 
mag meenemen? 
- we er heel veel plezier in hebben en er gezellige middagen van gaan 
maken? 
 
Meer informatie 
Wanneer:  elke dinsdag van 15.30 - 16.45 uur  

(in Limbricht worden de kinderen op school opgehaald) 
Startdatum: 17 januari 2017 
Waar:  pastorie (Pastoor Janssenstraat 16, Limbricht) 
Wie:    kinderen van de groepen 5, 6 en 7  
Kosten:   geen (vrije gave is welkom) 
Aanmelden: graag (via onderstaande mailadressen), maar hoeft niet 
 
Vragen/ aanmelden 
Neem contact op met de leden van de werkgroep gezinsmissen: 
- Karin Scheijvens: 046-4527656 / scheijvens-toots.k@kpnmail.nl 
- Méline Houben: 06-47684298 / meline.houben@kpnplanet.nl 
 
Hopelijk tot ziens! De werkgroep gezinsmissen 

Pastoor M. Otto 
Karin Scheijvens 
Méline Houben 



Kerkdiensten 
Zaterdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester 
Vandaag geen biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Tilla Coenen- Leurs 

(offergang); jaardienst voor Sjra Goltstein (st). 
Zondag 8 januari: Hoogfeest van de Openbaring des Heren; Driekoningen  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Mathieu Bergmans, Lies Bergmans-Mevissen en Jan 
Bergmans; voor overl. ouders Thei Stultiens en Mia Stultiens-
Höngens; voor Helena Wielders-Notermans en zoon Chris; voor 
Els Römers (verj); voor Frans en Francine Kusters en overl. 
ouders Kusters-Kremers; 

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: Om Gods zegen over de parochie; 
jaardienst voor overleden echtpaar Guus Speetgens en Jet 
Speetgens-Heutmekers; 

Maandag 9 januari: Feest van de doop van de Heer 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (MO). 
Dinsdag 10 januari:  
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.  
Woensdag 11 januari:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Hub Eggen (sterfdag) 
Donderdag 12 januari:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken 
Vrijdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Zaterdag 14 januari: Vooravond van de tweede zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Mia Knoors- Bogie 

(offergang); voor Peter Hubens (offergang);  jaardienst voor 
Betsie Houben-Kentgens (st.); jaardienst voor Matthieu Habets 
(st.); eerste jaardienst voor Sef Habets. 

Zondag 15 januari: Tweede zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor ouders Mimi Soons-Vrij en Math Soons; 
11.00 uur, Limbricht: om Gods zegen over de parochie; voor Wil Keulen. 
Maandag 16 januari:      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (MO)  
Dinsdag 17 januari: H. Antonius, abt. 



14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor de echtelieden van Peij - 

Hausmans (st.).   
Woensdag 18 januari:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 19 januari:  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 20 januari: H. Sebastianus, martelaar.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Zaterdag 21 januari: H. Agnes; Vooravond 3e zondag door het jaar 16.00 
tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaardienst voor Jac Mulleners; 

jaardienst voor Sjaak Wetzels. 
Zondag 22 januari: Derde zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Gerard Notermans; 
11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Dre 

Deuss en ook voor Lenie Deuss-Crijns (verjaardag). 
 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

 Iedere dinsdag van 14.30 – 15.30 uur in de kerk 
van Einighausen. (met gebed van de 
Rozenkrans of Kruisweg) 

 Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in 
de kerk van Limbricht (stil gebed) 

 Iedere eerste woensdag van de maand van 
19.45 – 20.45 uur in de kerk van Limbricht. 

Loop gewoon eens de kerk binnen om bij de Heer tot 
rust te komen en al je intenties aan Hem voor te leggen.  
 
Het heilig Doopsel ontving: 
Conor, zoon van de ouders De Jong-Frijns, Prof. Mentenlaan 22 
Ouders, van harte proficiat met uw zoontje. Moge hij opgroeien in de liefde 
tot God en de naasten 
 
In de Heer overleden is: 
Hans Sanders, Kennedylaan 15, 80 jaar 
Mogen hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
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Help juf Margriet helpen

Het ticket is gekocht, de vlucht is geboekt en het visum is aangevraagd.
Juf Margriet zal ook dit jaar weer vrijwilligerswerk gaan verrichten in de
tehuizen van moeder Teresa. Op vrijdag 21 april vertrekt ze voor 3 weken 
naar India.

Natuurlijk willen wij haar weer financieel steunen, net als vele inwoners 
van Limbricht. Vandaar dat wij i.s.m. wijksteunpunt Hof van Eijnatten een 
“SNERTLUNCH”organiseren.

Op vrijdag 20 januari a.s. zal juf Margriet, na de “snertlunch” een prachtige 
nieuwe presentatie geven. U ziet dan zelf waar het geld aan uitgegeven 
wordt dat zij mede door uw steun royaal kan besteden.
Dit jaar zijn we er op tijd bij omdat Margriet op vele plaatsen gevraagd 
wordt en tegen vertrektijd het zeer druk heeft.

De presentatie start om 13.00 uur.
Voorafgaande aan deze presentatie zal er om 12.00 uur de gelegenheid 
zijn om een heerlijke kop verse erwtensoep te nuttigen (€2.50), opbrengst 
is natuurlijk voor het goede doel. 

Het wijksteunpunt is al geopend vanaf 11.30 uur  voor koffie en thee.
Wilt u zeker zijn van een heerlijk kopje snert dan is aanmelden mogelijk 
tijdens openingstijden van het wijksteunpunt.
Zie ook het informatiebulletin van wijksteunpunt Hof van Eijnatten.

Graag tot 20 januari,

Werkgroep “Help juf Margriet helpen”
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Programma Wintertijd 2017 
 

Bridge club “Noots Gedach” Start 5 januari 2017 
Iedere donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur 
Interesse? Informatie bij Frans Habets.  
Telefoonnummers: 046-4517522 – 06 221 37 131  
of mailen naar: franshabets@home.nl  
 
Presentatie India: vrijdag  20 januari 
Van 12.00-14.00 uur. Heerlijke zelfgemaakte erwtensoep. 
€ 2.50 per kom soep en € 1.00 per kopje koffie / thee. 
De opbrengst van de soep en de koffie/thee gaan naar 
juffrouw Margriet voor haar geweldige  werk in India. 
 
Carnavalsmiddag: maandag 13 februari 
Van 14.00- 17.00 uur. Spring, zing en sjoenkelmiddag!! 
Met medewerking van “DJ Jos Horsmans”  
“De Nonnevotteclub” mét de enige echte votjes! 
Verder nog enkele verrassende optredens door: 
“Dat verklappen  we niet, dan is de verrassing eraf” 
 

Info/opgeven: 046-4527272 of 06-13370258 
Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema  08-01-16 t/m 22-01-17

zo 08-01-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
   Blokske Um     11:00 OR
   Jeugdzitting     14:00 GZ
Ma09-01-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 10-01-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo11-01-2017  Hatha yoga     11:00 KZ
   Kbo (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 12-01-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 13-01-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
   Premiere Revue    19:30 GZ
Za 14-01-2017 Prinsezitting / Revue    19:00 HG
zo 15-01-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma16-01-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  17-01-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenclub (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo18-01-2017 Hatha yoga     11:00 KZ
   KBO (koersballen)    14:00 KZ
   Muziekvereniging  (kienen)     18:00 GZ
   Hatha yoga (groep1)    19:00 KZ
   Hatha yoga (groep2)    20:15 KZ
do 19-01-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  20-01-2017  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 21-01-2017 Prinsenreceptie    18:30 HG
zo 22-01-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
 

Wilt u een ruimte reserveren voor een activiteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com of bel 06-23329797
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Verschijningsdata 2017


