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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 12 december 18.00 uur.



Activiteiten-kalender
 
9 December Domino in concert (kasteel Limbricht)
10 December  Teekezènge 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.



GBL Nieuws
In 2017 bestaat het contactblad 50 jaar. Al die jaren hebben velen vrijwilligers zich 
belangeloos ingezet om het blaadje om de 2 weken bij u te bezorgen.

De eerste jaren met typemachine en stencilapparaat, later kwam de computer 
en het kopieerapparaat. Maar er waren ook tekenaars nodig, Leni tekent al 
vele jaren de plaatjes op de voorkant. Het typen en samenstellen gebeurde op 
woensdagavond op de zolder van het gemeenschapshuis door enkele dames. 
Vele gezellige uurtjes hebben zij op die zolder doorgebracht. 

Daarna kon gekopieerd worden, Nic Limpens heeft dit veel jaren voor zijn 
rekening genomen.

Op vrijdagmiddag was het tijd om de blaadjes te sorteren, nieten, vouwen en 
bundelen voor de bezorgers .Hier waren altijd 6 of meer vrijwilligers mee bezig. 
Daarna worden de contactbladen naar 20 bezorgers gebracht. 

U ziet er gaat heel wat werk aan vooraf voordat het contactblad bij u inde 
brievenbus ligt.
Maar de tijden veranderen, het word steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, het 
huurcontract van het kopieerapparaat loopt af, en dus heeft het GBL besloten 
om het contactblad ergens anders te laten kopiëren . Die kopieermachine 
sorteert, vouwt en niet alles tezamen, dus het boekje is meteen klaar. Met deze 
omschakeling is het van belang dat de stukken op tijd aanwezig zijn, helaas 
kunnen wij niet meer afwijken van de uiterste kopie datum van maandagavond 
18.00 uur.

Voor een aantal vrijwilligers houden de werkzaamheden bij het contactblad 
dus op, en wij willen hun heel hartelijk danken voor de vele uren die zij hieraan 
besteed hebben.
Jac van Peij zal de blaadjes naar de bezorgers blijven brengen, want ook die 
bezorgers blijven we hard nodig hebben.



Teekezènge 2016

Leif Vastelaovesvrunj,

Guess who’s back... Teekezènge 2016! Nao ein aafwezigheid van ein aantal 
jaore gaon veer ‘t Teekezènge waer nuuj laeve inblaoze. Op 10 desember zulle 
bie Café Salden de sjoonste mitzèngers door os gelaegenheids Teekezèng-
orkes gesjpeeld waere. Limburgse, Hollese en boetelandjse hits mer auch 
auwe Lömmerichse sjlagers zulle deze aovend de ingrediente zeen veur eine 
auwerwètse aovend gezellig mitzènge. Ein perfekte aovend om bie te komme van 
Domino in Concert, 10 desember vanaaf 20.00 oer oppe Pletsj bie Café Salden in 
Lömmerich!

Belaef oetneudigend,

Auwt Prinsegarde Lömmerich

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Limbricht in de week 
van 7 t/m 12 november ruim € 570 opgebracht. De organisatie 
bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet 
ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans 
om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer 
Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard 
nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de 
toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, 
zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen 
met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we 
steeds dementievriendelijker worden.



3 t/m 18 dec. 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 

IN DE BIECHT ONTVANGEN WIJ HET GESCHENK VAN GODS 
VERGEVING EN BARMHARTIGHEID 
Toespraak van paus Franciscus tot de Nederlandse pelgrims in 
Rome op 15-11-2016 
 
Dierbare broeders en zusters, 
het is mijn grote vreugde u hier in de 
Sint Pietersbasiliek te mogen 
begroeten bij gelegenheid van de 
Nederlandse dag in het Jubeljaar van 
de Barmhartigheid. Het is goed dat u 
hier samen gekomen bent in een 
gemeenschappelijke bedevaart naar 
Rome met herders en gelovigen uit 
alle Nederlandse bisdommen. Op 
deze manier geeft u uiting aan het 
leven en de gemeenschap van de kerk 
in Nederland en aan haar eenheid met 
de Opvolger van Petrus. 
Het heilig jaar brengt ons tot de nog hechtere band met Jezus Christus. 
Hij is het gezicht van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk 
dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden; het is de 
bron van ons heil. Heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke 
barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons 
herschept tot ware zonen en dochters van God. En deze heilbrengende 
goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het 
Sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar wij het 
geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar 
dat de omvorming van ieder van ons begint als ook de hervorming van het 
leven van de Kerk. Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=426
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=426


laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u werktuigen van 
barmhartigheid worden. 
Eenmaal omhelst door de barmhartige Vader, die ons altijd zijn vergeving 
schenkt, zult u in staat zijn om van Zijn liefde te getuigen in het leven van 
alledag. De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God. Ze 
dorsten naar Zijn goedheid en liefde. En ook u, als kanalen van 
barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen 
die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken: de redder en verlosser 
van de mensheid. En als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de 
samenleving met de bevloeien met de verkondiging van het Evangelie en 
met uw liefde voor de naaste, vooral jegens de aller armsten en de mensen 
die niemand anders hebben dan zichzelf. 
Ik vertrouw u allen en heel de Kerk in Nederland toe aan de moederlijke 
schutse van de heilige Maria, moeder van barmhartigheid, en schenk u 
van harte mijn zegen. En, alstublieft, bidt u ook voor mij.  
 
Kerkdiensten 
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.); voor alle leden en overleden leden 
van het kerkelijk zangkoor. 

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 en alle 
overige familieleden; voor Nicolaas Lumens en Anna Cox, 
alsmede voor Pierre Lumens, Truus Custers-Lumens en Zef 
Lumens; 

11.00 uur, Limbricht:  H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Mieni Nelissen; 

Maandag 5 december:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (MO) 
Dinsdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop, patroon van onze kerk. 
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 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor  de zieken 
19.30 uur, Limbricht: Hernieuwing van toewijding aan Maria bij de 

Mariakapel op het kerkplein 
19.45 – 20.45 uur: Aanbiddingsuur  



Donderdag 8 december: Hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de 
H. Maagd Maria. Patrones van ons Bisdom 

09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle gezinnen. 
Vrijdag 9 december:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren;  
Zaterdag 10 december: Vooravond v.d. 3ste  zondag van de Advent.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de overleden ouders 

Hermans-Lomme en zoon Sjra; als jaardienst voor Ben Geurts; 
als jaardienst voor Wim Kentgens; voor de levende en overleden 
leden van de K.B.O. 

Zondag 11 december: 3e zondag van de Advent. Zondag Gaudete 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Trees Storms-

Schlössels (1ste jaardienst), en voor Louis Storms;  voor Bertha 
Spaetjens-Costongs (st); voor Ingrid Bosma (st); voor Mia 
Mattheij-Alberts, Jacques Mattheij, Henk Mattheij en Marleen 
Mattheij-Bemelmans (st); voor Martha Funke-Bovendeerd (st); 
voor ouders Dohmen-Broekhoven, Z.E.H. Pastoor Martin 
Dohmen en Willem Dohmen; voor Jacques Stevens en Annie 
Neutgens; voor Henk Bosma, Ingrid Bosma en overleden 
familieleden van de fam. Bosma Webers; 

11.00 uur, Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 
de ovl ouders Clemens-Frenken en Mina Fijen; 

Maandag 12 december:     
09.00uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH) 
Dinsdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares.   
14.30 – 15.30 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de ouders Zef Cloots-Jeanne 

Tummers (st.); voor de intenties van de offeraars in de Veldkapel.   
Woensdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, kerkleraar 
19.00 uur , Limbricht: H. Mis: voor  een overledene (MO) 
Donderdag 15 december:   
9.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepigen. 
Vrijdag 16 december:   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren;  
Zaterdag 17 december: Vooravond v.d. 4e zondag van de Advent. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 



19.00 uur, Guttecoven: H. Mis als zeswekendienst voor Mia Bogie-
Coenen; voor Joep Evers; voor Mia Knoors-Bogie (offergang); 
voor Peter Hubens (offergang); als jaardienst voor Jozef Corten; 
als jaardienst voor de ouders Willem Tummers en Mia Mulleners 
(st.). 

Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Mia 

Notermans-Soons (st); voor Maria Mechtilde van de Bongarth 
(st); voor Frans Demandt en Clara Demandt-van Oppen;   

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie. 
 

Om te noteren: 
Maandag 5-12 en 19-12, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
Dinsdag 6-12 en 20-12, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Zondag 11-12, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie 

 
Het nieuwe Onze Vader: 
Met ingang van 27 november wordt in onze kerken het nieuwe Onze Vader 
gebeden: 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel, 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 
Koffie-uurtje op zondag 11 december 

U bent welkom op zondag 11 december om 12.00 uur in de 
parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.  
 
 

 
Kerstkaarten te koop 
Ten bate van ons orgelfonds zijn mooie kerstkaarten van onze kerk te 
koop. Het zijn drie grote kaarten met een afbeelding van het Kerstraam 
van onze kerk. Prijs: 5,--. De kaarten zijn de koop bij de leden van het 
zangkoor of bij de pastorie. 
 
 
 



Kasteelbuurt Limbricht in actie voor de 
Èngele van Zitterd-Gelaen!

De Kasteelbuurt in Limbricht steken de handen uit de mouwen om de Èngele 
van Zitterd-Gelaen voor de kerstdagen te voorzien van levensmiddelen. 
Alle mensen uit Limbricht en verre omstreken kunnen producten van de 
“boodschappenlijst” doneren voor mensen uit onze gemeente die met kerst 
niet veel te besteden hebben. De actie vindt plaats in de weken voor kerstmis, 
van dinsdag 6 december t/m zaterdag 17 december 2016.

Feiten en cijfers
Elk jaar worden er diverse acties voor goede doelen in het buitenland gehouden, 
er zijn echter ook meer dan een miljoen mensen die in armoede leven in ons eigen 
land!  Limburg telt heel veel gezinnen die zelf niet in hun eerste levensbehoeften 
kunnen voorzien. Deze gezinnen staan op een wachtlijst bij de Voedselbank, totdat 
ze daar aan de beurt zijn mogen zij gebruik maken van de Èngele van Zitterd-
Gelaen. Een fantastisch initiatief door een paar engelen van vrouwen opgericht. Zij 
werken zich, geheel belangeloos, een slag in de rondte om deze mensen te helpen.

Hoe leuk zou het zijn als wij samen kunnen zorgen voor blije gezichten en échte hulp 
voor mensen uit onze omgeving die nu leven onder de algemene armoedegrens en 
daardoor afhankelijk zijn van de pakketten van de Èngele van Zitterd-Gelaen? Laat 
daarom, samen met de Kasteelbuurt, uw hart spreken en doe mee!

Meedoen kan door het doneren van producten van de “boodschappenlijst”. Op 
dinsdag 6 en 13 december en op donderdag 8 en 15 december van 18.30-20.30 
uur en op de zaterdagen 10 en 17 december van 10.30-13.30 uur staan onze 
mensen voor u klaar om de producten in ontvangst te nemen bij de van Breylstraat 
14 te Limbricht.

Heeft u vragen? neem dan gerust contact op met 
onze voorzitter Ben Haustermans via: 
06 - 13 52 59 12 of ben@kasteelbuurt.nl



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.



S.G.L.  Bezettingsschema  04-12-16 t/m 18-12-16

zo 04-12-2016  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma05-12-2016  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 06-12-2016  KBO (gym)     11:00 GZ
   Vrouwenbew. (kienen)    19:30 BK
Wo07-12-2016  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 08-12-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr 09-12-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
   Lon      19:00 KZ
Za 10-12-2016  Senioren Zuid/West    14:00 OR
   Schutterij Schieten    17:00 KZ
zo 11-12-2016   Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma12-12-2016  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  13-12-2016  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo14-12-2016  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 15-12-2016  Aero-gym     19:30 KZ
vr  16-12-2016  Aero-gym     09:30 GZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 17-12-2016  KBO Kerstviering    14:30 GZ
   Schutterij Schieten    17:00 OR
zo 18-12-2016  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



Kaarte exclusief

te koup via

WWW.AUWTPRINSE.NL

10 desember 2016

Café Salden

Teekezènge

VRIEDIG 9 DESEMBER 2016

WEEKEND VAN DE APL
KESJTEEL LÖMMERICH / KEFFEE SALDE 


