
 Jaargang 49 Nummer 21 18 november 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 28 november 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
19 November Galaconcert Muziekvereniging Vriendenkring
20 Novenber Optreden Salviuskerkje Limbricht
26 November 2x11 Jubileum Auwt Jeugprinse Lömmerich 
28 November  Bloemschikken advent, de zonnebloem
9 December Domino in concert (kasteel Limbricht)
10 December Activiteit Auwt prinsegarde Lömmerich (cafe Salden)
10 December  Kerstmiddag senioren buurtvereniging Zuid-West
13 December  Bezoek breifabriek, KBO
14 December Kerstconcert DSM/Sabic mannenkoor, de zonnebloem
27 December Kris - wanjel en orientasietocht APL (cafe Salden)

  
2017
08 Januari  Jeugdzitting (VV de Doale)
13 Januari  Revue (extra uitvoering)  (VV de Doale)
14 Januari Prinsenzitting met Revue (VV de Doale)
21 Januari Prinsenreceptie (VV de Doale)

GBL Nieuws
Op woensdag 7 december tussen 19 en 20 uur, in het 
gemeenschapshuis,  bestaat de mogelijkheid om advertenties 
op te geven voor plaatsing in het Kerst-Contactblad.

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

Ook is het contactblad online beschikbaar.

Via de link: www.gb-limbricht.nl is deze te bekijken.
 
Wij verzoeken de leden om aandacht te besteden aan de 
evenementenkalender, om wijzigingen en aanpassingen 
hierop tijdig door te geven zodat het GBL zorg kan 
dragen aan het bijwerken en actueel houden. 
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Opbrengst collecte 
Nierstichting 

Ook dit jaar is er weer een mooi bedrag opgehaald voor de Nierstichting en wel   
988,89 waarvoor hartelijk dank namens de Nierstichting en vooral heel hartelijk 
dank voor de 28 collectanten die belangeloos voor de Nierstichting elk jaar weer 
actief zijn.

Ook dank voor de donateurs. Zonder deze donateurs was deze geweldige 
opbrengst niet mogelijk geweest.

In 2015 was de opbrengst: 898,51

Namens de Nierstichting nogmaals hartelijk dank.

Annie Coenen.

Salviuskerkje Limbricht
Trio FLORIAN & Ensemble MUSAC in het Oude Salviuskerkje Limbricht.

Op zondag 20 november om 15 uur is in het Oude Salviuskerkje van Limbricht 
een optreden van Trio Florian en het Ensemble Musac.

Trio Florian bestaat uit Peter Aerden, chromatische accordeon, Vivian Jacob, 
Keltische harp, en Jan De Weer, blokfluiten en gitaar. Deze groep is geïnspireerd 
door Keltische muziek.
               
Volksmuziekgroep Musac bestaat uit Will van de 
Bool, fluit-doedelzakken-draailieren-bombarde, Hans 
Schmitz, fluiten-doedelzakken-draailier-nyckelharpa, 
en Huub Suijkerbuijk, chromatische accordeon 
– contrabas. Het ensemble speelt de zogeheten 
bourdonmuziek, muziek gebaseerd op een constant 
klinkende basis(=bourdon)toon. 

Entree: vrije gave
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19-11 t/m 4-12-2016 

.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 CHRISTUS ALS KONING 
"Ja, Koning ben ik. ... Mijn koningschap is echter niet van deze wereld", dit 
antwoord gaf Jezus aan Pilatus. Twee machthebbers stonden toen 
tegenover elkaar. Aan de ene kant een koning, maar met een kroon van 
doornen, geboeid, mishandeld en schijnbaar zonder macht; aan de andere 

kant iemand, die wel over politieke en juridische macht 
beschikte, echter achter de mening van de massa moest 

aanhollen om deze te kunnen uitoefenen. Hetzelfde 
kom je in zekere zin ook weer in onze tijd tegen. Aan 
de ene kant staat de Kerk, geboeid en soms bespot 
omdat zij trouw blijft aan de verkondiging van het 
geloof en aan de consequenties, die dit voor het 
concrete leven betekenen. En aan de andere kant  
opiniemakers die ‘vrijheid boven alles’ propageren.  
En toch blijft Jezus koning. De H. Schrift beschouwt 
de koning als een herder voor zijn volk, als iemand, 
die voor het volk de best mogelijke 

leefomstandigheden wil waarborgen. Door zijn eigen leven te geven heeft 
Jezus ons het ware, blijvende, eeuwige leven verworven.  Deelhebben aan 
dit 'koninklijke' leven betekend dan ook om zelf bereid te zijn om zijn leven 
te geven in de dienst aan God en de naasten. De echte vrijheid voor ons 
leven bereiken wij niet door alleen onze eigen zin te doen, maar door 
Christus te erkennen als de Heer over ons leven. Door zich aan het gebod 
van Zijn liefde te binden wordt een mens vrij. Innerlijk vrij, om een ander 
te vergeven; vrij, om goed te zijn ook tegenover wie ons niet aanstaat; 
innerlijk vrij, om te helpen en te zorgen ook als we geen zin hebben; vrij, 
om onze fouten durven toe te geven; vrij, om te kiezen voor Christus en 
Zijn Kerk. Christus dienen is deelhebben aan Zijn Koningschap, is pas 
leven in vrijheid, in de vrijheid van een 'Koningskind' van God.   
Wij vieren het feest van Christus Koning op zondag 27 november. 
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Kerkdiensten 
Zaterdag 19 november: Vooravond Hoogfeest Christus Koning 
Vandaag geen biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Mia Knoors-Bogie (offergang); voor 

Peter Hubens (offergang); voor de overleden ouders Jupke  
Coenen en Anna Wetzels en zoon Willie.  

Zondag 20 november: Hoogfeest van Christus Koning  
09.45 uur, Einighausen: Caecilia mis opgeluisterd door Fanfare 

Concordia; voor de parochie; voor de levende en overleden leden 
van Fanfare Concordia; voor Maria Johanna Elisabeth Storms-
Janssen (st); voor Pastoor Fons Peutz (st); voor Godfried Hubert 
Mobers, Hubertina Elisabeth Hauwé en dochter Elisa (st); voor 
Jeanny Bemelmans; voor Jacobus Engwegen en Louisa Dohmen 
(jrd); voor Mia Dreissen-Mobers (jrd);  

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 
Elisabeth Kleintjens en overleden ouders Kleintjens-Stoffels; 
gest. jaardienst voor overleden ouders Pierre Schrijen en Maria 
Schrijen–Rodigas; voor Hans van Gool (off); voor Mariet 
Hoogers-Hendriks (off); jaardienst voor Tom Hendriks en 
jaardienst voor dhr. en mw. Herveille-Aarden; voor René Lemans 
(off); voor Annie Bosman-Hamers (off); gest. jaardienst voor 
Guillaume Lemans en Philomene Wouters. 

Maandag 21 november: Opdracht van de H. Maagd Maria  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 
Dinsdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares 
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor de intenties van de 

offeraars bij de H. Antonius.  
Woensdag 23 november: H. Clemens 1, Paus en martelaar.    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: m roepingen. 
Donderdag 24 november: HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen. 

Martelaren van Viëtnam  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de vervolgde christenen. 
Vrijdag 25 november: H. Catharina van Alexandrië, martelares. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; voor de heiliging van de parochies.  
Zaterdag 26 november: Vooravond v.d. 1ste  zondag van de Advent.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor de overleden ouders Schmeits-Knoors en familie; 
jaard. voor Sjaak Tummers. 
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Zondag 27 november: Eerste zondag van de Advent. 
09.30 uur, Guttecoven:  Plechtige H. Mis ter gelegenheid van ‘t  6 * 11 

jarig jubileum van de Carnavalsvereniging De Tuurhouters en 
voor hun levende en overleden leden; voor de levende en 
overleden leden van de Fanfare Sint Caecilia; voor Piet Sons; 
voor de overleden ouders Paul en Truus Dreissen-Coenen.  

09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Leo Hendrik 
Leenders (st); 

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met zegening van de adventskransen: 
om Gods zegen over de parochie; jaardienst voor Resi Jetten;  

Maandag 28 november: Zalige zuster Maria Helena Stollenwerk, 
medestichteres van de dienaressen van de H.Geest.    

09.00uur, Limbricht: H. Mis: voor alle gezinnen van de parochie. 
Dinsdag 29 november:   
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars in de 

Veldkapel.   
Woensdag 30 november: H. Andreas, apostel. 
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor Gerrit Geurts namens bewoners van 

Pagestraat en Burg. Nelissenstraat;  
Donderdag 1 december:   
9.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de heiliging van de priesters.  
Vrijdag 2 december:   
09.30 tot 10.30 uur: H. Communie en aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren;   
Zaterdag 3 december: Vooravond v.d. 2e zondag van de Advent 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis als jaardienst voor de ouders Sjeng en 

Frieda Lotz-Horssels (st.); als jaardienst voor de ouders Peter 
Schrijen–Agnes Coenen (st.). 

Zondag 4 december: Tweede zondag van de Advent.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Andreas 

Webers en Antonia Ramaekers, alsmede voor zoon Jo (st); 
11.00 uur, Limbricht:  H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 

jaardienst voor Mieni Nelissen; 
 
Het heilig Doopsel ontvingen: 
Lizan, dochter van de ouders Stevens-Heijnen, Heistraat 51, Einighausen 
Ouders, van harte proficiat met uw dochtertje. Moge zij opgroeien in de 
liefde tot God en de naasten. 
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Om te noteren: 

Zondag 20-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie 
Dinsdag 22-11, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Zondag 27-11, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht met zegening 

van de Adventskransen. 

Maandag 28-11, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie. 
Woensdag 30-11, 20.00 uur: pastorie: Gezinsmis-comite. 
 

Gezinsmis met zegening van adventskransen 
Ouders met kinderen zijn weer uitgenodigd voor 
de komende gezinsmis op zondag 27 november 
om 11.00 uur in Limbricht. Op deze eerste zondag 
van de advent ontsteken wij de eerste kaars op 
de adventskrans. U kunt ook zelf een 
adventskrans mee naar de kerk brengen, die dan 

gezegend zal worden.  

 
Sint Caecilia 
Rond 22 november, het feest van St. Caecilia, 
heeft menig kerkkoor, fanfare of harmonie haar 
jaarlijkse feestdag. St. Caecilia wordt vereerd als 
de patrones van de kerkmuziek. Gelukkig zijn er 
nog velen, ook in onze parochies, die zich trouw 
inzetten voor de opluistering van de liturgie. Zang 
of muziek in de kerk is niet omwille van haar zelf, 
wil niet alleen maar mooie opluistering zijn met 
fraai muzikale stukken. Kerkmuziek wil altijd zijn 
‘ter ere Gods’, om God lof te brengen, om Zijn 
grootheid te prijzen en het hart van de mens te 
doen verheffen.  Op deze plaats een 
bijzondere dank voor allen, die zich in onze 
parochies inzetten voor de zang en muziek in de 
liturgie. En als u graag zingt, kom dan meezingen in het kerkkoor.  

 
Koffie-uurtje op zondag 20 november 

U bent welkom op zondag 20 nov. om 12.00 uur in de parochiezaal 
naast de pastorie in Limbricht.  
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Kerstboomverkoop schutterij Sint Salvius 

Zodra Sinterklaas weer terug naar Spanje is, zal schutterij Sint Salvius starten 
met de verkoop van kerstbomen. Als u een mooie Nordmann kerstboom in huis 
wilt hebben, kunt u ook dit jaar weer terecht op de parking tegenover Café Salden 
(Platz 9, Limbricht). 
De kerstbomen zijn in de volgende maten verkrijgbaar voor: 

125cm – 150cm* €24,50
150cm – 175cm €30,-
175cm – 200cm €34,-
200cm – 250cm €42,-
250cm – 300cm* €48,-

*Kerstbomen van 125cm – 150cm (€24,50) en 250cm – 300cm (€48) zijn alleen 
op bestelling leverbaar.

De prijzen zijn indien gewenst inclusief het aanbrengen van een houten 
kruisstandaard en bezorging in Limbricht en omliggende kerkdorpen. 

Verkoop op de Platz in Limbricht start op dinsdag 6 december:

dinsdag 6 december  18.00u tot 21.00u
woensdag 7 december  18.00u tot 21.00u 
donderdag 8 december  18.00u tot 21.00u 
vrijdag 9 december  18.00u tot 21.00u 
zaterdag 10 december 11.00u tot 16.00u

Evenals vorig jaar zijn de kerstbomen te reserveren via www.sintsalvius.nl/
kerstboom link en kunnen deze tijdens onze verkoopdagen ter plekke worden 
uitgekozen.
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                              Vast weekprogramma!     
 Maandag 

                        Ontmoeting / Spreekuur Wijkverpleegkundige 
Ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur /  spreekuur wijkverpleegkundige van 11.00- 12.00 uur 

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

Elke maandag van 13.00 – 16.00 uur 
Wandelgroep  /  Rollatorgroep 

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

Alle activiteiten van 13.30 – 16.00 uur / spreekuur wijkverpleegkundige 14.00 – 15.00 uur 
    Woensdag 

Ontmoeting, Informatie & Advies en Jeu de Boules 
Elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 

Zorgtrajectbegeleider/ Mantelzorgondersteuner 
Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur 

Inloopochtend Stichting Huurdersbelangen Limbricht 
Elke 4e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur 

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

Yoga op matje of op de stoel 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur 

   Donderdag 
    Ontmoeting  

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
 
 

                Info: 046-4527272 / 06-13370258 Hof van Eynatten 1 Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema  20-11-16 t/m 04-12-16

zo 20-10-2016  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
   Privefeest       15:00 OR
ma21-10-2016  Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 22-11-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Projectgroep     20:00 BK
Wo23-11-2016  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 24-11-2016  Aero-gym      19:30 KZ
   GBL       19:30 BK
vr 25-11-2016  Aero-gym      09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 26-11-2016  Schutterij Schieten     17:00 KZ
zo 27-11-2016   Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
ma28-11-2016  Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  29-11-2016  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
   Coonenplein bewonersver.    20:00 GZ
Wo30-11-2016  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 01-11-2016  Aero-gym       19:30            KZ
vr  02-11-2016  Aero-gym      09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 03-11-2016  Schutterij Schieten     17:00 OR
zo 04-11-2016  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
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