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 Jaargang 50         Nummer 4         18 februari 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 6 maart 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
21-22 Februari Vastelaoves-eier”-verkoop, APL
23 Februari  Auwt wieverbal, Cafe Salden
24 Februari  Afhalen optochtnummers, Doaletempel
25 Februari Pletsjkònsaer, organisatie APL
25 Februari            Maske ophangen, Platz
25 Februari  Sleuteloverdracht, Guttecoven
26 Februari            Carnavalsmis,Kerk
27 Februari  Optocht + optochtbal, Doaletempel
28 Februari  Kinderbal Thema “Kimderdisco”, Doaletempel
28 Februari  Maske verbranden, Platz
6 - 12 Maart Jaarlijkse collecte voor Amnesty International
8   Apri 65+-middag, Buurtver. Zuid-West
7   Mei  Natuurwandeling, Buurtver. Zuid-West
27 Augustus Familiefietstocht en Zomerfestival, Buurtver. Zuid-West
16 September   Kinderactiviteit , Buurtver. Zuid-West
4   November   Avond van zuid-west, Buurtver. Zuid-West
9   December   kerstmiddag 65+, Buurtver. Zuid-West

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling, vele kaarten en 
lieve woorden van troost die wij mochten ontvangen na het overlijden en 
tijdens de uitvaart van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma 
Jo Willems – Leers.

Harie – kinderen en kleinkinderen
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Aafhaole van de optochnummers.
Het aafhaole van de optochnummers ként op de vriedig veur de 
vastelaovend ( 24 fibrewarie ) vanaaf  20.11 oer in ’t gemeinsjapshoes.
Alle deilnummers mouge zich dan ( es men dat wilt ) aan de optoch-zjurie 
veursjtélle.
Nao ’t veursjtélle kriege alle deilnummers ein nònnevot van de prins.
Prins Sven 1e , jeugprins Loeka 1e en jeugprinses Dané 1e  kieke ouch 
mit, waat hun in hunne optoch te wachte sjteit.
Ouch Doale en Doalinne die neit aan de optoch deilnumme, zeen 
oetgeneud òm op deze aovend mit te kieke, wiej de optoch oet geit zeen.

Insjrieve veur de optoch ként via optoch@doale.nl

Belaef oetgeneud names VV de Doale.
’t optoch-kòmmetee.

Maske ophange , de zaoterdig veur de vastelaovend.

Maske verbrenne, vastelaoves-daensdig.

Waat mit eine gekke sjlaag in 1977 is begònne, is al 40 jaor ein tradisie in 
Lömmerich.
Lies Brück, Peter Camps en André Meiers leite zich in 1977 invalle, òm 
aan ’t énj van de vastelaovend ’t Maske te verbrenne, òm 24.00 oer 
sjnachs op vastelaoves-daensdig. Vanaaf toen woort op de zaoterdig veur 
de vastelaovend ’t Maske aan eine paol opgehange op de Plestj. Ouch 
wurt vanaaf toen ein gedachtenis-préntje aan het Maske gemaak en same 
mit ein kòllekte aangebaoje. 

Dees tradisie hauwte veer in ere.

Op de zaoterdig veur de vastelaovend wurt’t Maske tösje ’t Plestjkònsaer 
door opgehange door de prins, jeugprins en jeugprinses.
De kòllekte kump dit jaor ten goede van de buurtvereiniging “Auwt 
Lömmerich” die dan ein préntje aanbeije, sjus wiej in de optoch.
Verbrent wurt ’t Maske op vastelaoves-daensdig òm 24.00 oer.

Belaef de äöpening en aafsjloeting van de vastelaovend mit òs mit.
’t kòmmetee Maske Doal.
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Pletsjkònsaer
Boetegeweune Grolsch Boetezitting 2017

Op de zaoterdig veur de vastelaovend ( 25 fibrewarie ) gaon v’r wiej 
gewénd òzze Boetegeweune Grolsch Boetezitting belaeve, kortweg 
genuimp ’t Pletsjkònsaer.

Ouch wiej gewénd, zal dit waer eine middig waere mit väöl 
sjpas en lol, waat òs door de artieste wurt veurgesjoteld.                                                           
D’r  trae groepe op van boete ’t dörp zowiej de Roepoepers oet Beeg en 
de Heringbiessere oet Bocholtz, de Sjravelaere van de Graathei en Kapel 
Niks Doa oet Zitterd.

Òm 13.22 oer begint dit sjpektakel en trae oet òs eige Lömmerich op ;      
de Bazes-sjool, Myrthe en Stijn, Sanne Cremers, de Toepers, Lisa 
Schiffer, Mae en Nynke Auwt Jeugprinse en prinsesse, Suze en Larissa,                    
De Leymborghkapel, Bees, De Sjwaegelebend, Drie en Ein, Koep Marie.         

De senaat van de Doale levert zowiej altied de zjurielede en die gaon 
bekieke wae dit jaor de wissel-“Pierlala”geit wénne. De ganse middig 
wurt alles geprizzentaerd door Thijs Arts. Tösjedoor waere ein paar Auwt 
Prinse in ’t zunke gezat vanwaege hun jubileum.

Vastelaovesvereiniging de Doale mit Prins Sven 1e, jeugprins Loeka 1e, 
jeugprinses Dané 1e, de jeugraod en vors Erik 1e zeen ouch op dit sjoon 
Pletsjkònsaer aanwezig.

Wilt geer uch aan de veuraovend van de vastelaovend éns lekker 
ammezaere, kòm dan nao ’t Pletsjkònsaer. Boete doert het tot ’n oer of 
zös en daonao geit ’t geweun wiejer in de kaffee op de Pletsj.

Belaef oetneudigend:
De Auwt Prinse Garde
En Kaffee Zalde.



18-2 t/m 12-3-2017 

.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 

Het Askruisje – begin van de vastentijd 
Aswoensdag begint de Veertigdagentijd ofwel Vastentijd. Het zijn 40 
dagen van voorbereiding op het Paasfeest. Zoals de naam al zegt zijn het 
vastendagen, d.w.z. dagen waarin wij ons bewust iets ontzeggen om op 
deze wijze in onszelf meer ruimte te scheppen voor God en de naaste. Dat 
kan een vasten zijn wat betreft eten en drinken, maar ook een 
‘elektronisch’ vasten: denkt u maar aan T.V. of Internet. Door dit meer 
selectief te gebruiken en bewust wat minder tijd daaraan te besteden heb 
je meer tijd voor de ander. 
De vastentijd is niet zo maar een tijd om te 
‘lijnen’, maar een tijd om ons leven naar God 
toe uit-te-lijnen. Neemt u zich wat meer tijd om 
te bidden en om de draad weer op te pakken 
wat betreft het bezoek van de heilige mis op 
zondag.   
Wij beginnen de vastentijd met het ontvangen 
van het askruisje. “Bedenk wel, stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren!” wordt erbij gezegd. 
Woorden, die ons herinneren aan de 
vergankelijkheid van het leven en dat wij eens 
voor God rekenschap moeten afleggen. Een 
oproep om ons leven op een goede manier 
serieus te nemen. 
Dit jaar zal de gezamenlijke mis voor alle drie de parochies op 
Aswoensdag in Guttecoven zijn om 19.00 uur.      Welkom! 

 
Aswoensdag is een echte vasten- en onthoudingsdag. Op deze dag 

wordt geen vlees gegeten en gelovigen tussen 18 en 60 zijn opgeroepen 
om slechts één volle maaltijd te gebruiken. 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 18 februari: Vooravond 7de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig) als jaardienst 

voor Ursula Hulleman - Ritzen (st.). 
Zondag 19 februari: Zevende zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

zeswekendienst voor Jo Baltussen; voor Nico Queis (jrd); voor 
Mia Notermans-Hauwé; voor Paul Schlössels (wd); voor mevr. 
Wetzels-Pluis (wd);  

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie; pl. zeswekendienst 
voor Jo Willems-Leers; uit dankbaarheid; 

Maandag 20 februari:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overled. van fam. Otto-Causin. 
Dinsdag 21 februari; H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 22 februari; feest van Sint Petrus Stoel   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 23 februari; H. Polycarpus, bisschop en martelaar 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 24 februari;  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 25 februari: Vooravond 8de zondag door het jaar 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Jac Mulleners (verjaardag); 

voor Sjra Goltstein en de familie Goltstein-Perebooms; als 
jaardienst voor René Salden (st.); als jaardienst voor Anna 
Coenen-Penders (st.); jaardienst voor Tilla Muris-Dreissen (st.) 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van ons kerkhof. 
Zondag  26 februari: Achtste zondag door het jaar  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de levenden en overledenen van 

de Schmautbulen; om Gods zegen over de parochie; voor 
Joseph, Caroline en Helena Dohmen (st); voor Maria Helena 
Bastin (st); voor Jeanne Fijen (st); 

11.00 uur, Limbricht: Carnavalsmis: voor de levenden en overleden van 
de “Daole”; om Gods zegen over de parochie; gest. jaardienst 
voor Pierre Schrijen; jaard. voor Jan Tummers en Marij Nee. 

Maandag 27 februari:      
Vandaag geen h. Mis. 



Dinsdag 28 februari:  
19.00 uur, Guttecoven: voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels.   
Woensdag 1 maart ASWOENSDAG; Vasten- en onthoudingsdag  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met uitdelen van het askruisje: voor de 

parochies van Einighausen, Guttecoven en Limbricht.  
20.00 – 21.00 uur, Guttecoven: Aanbiddingsuur 
Donderdag 2 maart:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken  
Vrijdag 3 maart:  
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: voor Gerda Koster-Verschuren 
Zaterdag 4 maart: Vooravond 1e zondag van de veertigdagentijd.   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: jaardienst voor Jacques 

Kusters; jaardienst voor Frans De Bie en tevens als jaardienst 
voor kapelaan Roy De Bie; voor Sjaak Tummers. 

Zondag 5 maart: Eerste zondag van de veertig dagentijd. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

zeswekendienst voor Paul Schlössels; zeswekendienst voor 
Jeanne Wetzels-Pluis; voor Jac. Tummers en Elisabeth 
Tummers-Cosemans (st); voor Frans Pernot (st); voor Jo 
Baltussen (wd);  

11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor ovl ouders Vleeshouwers-van Cleef; jaardienst 
voor ovl ouders Vleeshouwers-Alberts;  

Maandag 6 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overled. van fam. Otto-Causin  
15.00 uur, Guttecoven: bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 7 maart:  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis voor de offeraars in de veldkapel.  
Woensdag 8 maart:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Donderdag 9 maart:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de arme zielen in het vagevuur 
Vrijdag 10 maart:  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren 
Zaterdag 11 maart: Vooravond 2de zondag in de veertig dagentijd. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 



19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis voor Mia Bogie-Coenen 
(offergang) en als jaardienst voor de overleden ouders Strijkers-
Pennings (st).  

Zondag  12 maart: tweede zondag van de veertig dagentijd.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Wil Stelten en 

overleden ouders Venbruex-Naus (jrd); 
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: om Gods zegen over de parochie; 

gest. jaardienst voor ; voor Hans Sanders (off);  
 
Uitstapje voor alle vrijwilligers 
Het jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers van de drie parochies is dit jaar 
op zaterdagmiddag 25 maart. Wij gaan naar Houthem-St. Gerlach en 
bezoeken de basiliek in Meerssen. Binnenkort ontvangt u nadere 
informatie. 
 
Bidden van de Kruisweg  
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het 
lijden van Christus. Samen willen wij dat doen met het 
bidden van de Kruisweg. U bent daarvoor uitgenodigd.  

 In Guttecoven: op de maandagen in de 
vastentijd van 15.00 tot 15.40 uur 

 In Einighausen  op de dinsdagen in de vastentijd tijdens het 
gebedsuur van 14.30 – 15.30 uur 

 
Om te noteren: 

Dinsdag 21-2 en 7-3, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Maandag 6-3, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
Zondag 12 maart, 11.00 uur: Gezinsmis!  

 
Koffie-uurtje op zondag 12 maart 
U bent welkom op zondag 12 maart om 12.00 uur in de 
parochiezaal naast de pastorie in Limbricht.  

 
In de Heer overleden  
Paul Rademakers, Pagestraat 18, 77 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 

Mogen wij ook in 2017 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 
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Verkoop “Vastelaoves-eier”

Nog een aantal weken en dan is het zover: Vastelaovend 2017. Dit jaar 
introduceert de Auwt Prinsegarde Lömmerich (APL) een nieuw initiatief: de 
verkoop van “Vastelaoves-eier”. De APL biedt alle inwoners van Limbricht 
de mogelijkheid om één of meerdere doosje(s) van 10 “Vastelaoves-eier” 
(10 rood-geel-groen-gekleurde gekookte eieren) te kopen.

De prijs per doosje van 10 eieren bedraagt € 3,-. Bij aankoop van 2 
doosjes bedraagt de prijs € 5,- (20 eieren)

Op 21 en 22 februari (vanaf 18 uur) komt de APL met de “Vastelaoves-
eier” in Limbricht aan de deur. U krijgt dan de mogelijkheid om één of 
meerdere doosjes te kopen. Let op: Op=Op!

Wij bieden echter ook de mogelijkheid om de eieren te reserveren. 
Vervolgens worden de bestelde eieren op eerder genoemde datums 
bij u thuis afgeleverd. Betaling dient te geschieden bij aflevering. 
Gereserveerde bestellingen worden gegarandeerd geleverd.

U kunt de “Vastelaoves-eier” reserveren door te mailen naar: 
info@auwtprinse.nl
Vermeld in deze mail a.u.b. de volgende gegevens:

Naam: 
Adres:
Tel. Nr:
Aantal doosjes:

Reserveren kan tot uiterlijk 16 februari.

Hopende op voldoende belangstelling,

Auwt Prinsegarde Lömmerich
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Attentie allemaal: 
I.v.m. carnaval is het 

wijksteunpunt maandag 27 en 
dinsdag 28 februari gesloten! 

 

Op woensdag 1 maart zijn we er 
weer en gaan met zijn allen: 

 

 “Haring Bijten” 
 

     Tijdstip: Tussen 10.00 en 
12.00 uur 

Kosten: € 5.00 inclusief (braad)haring 
zwartbrood en koffie of thee. 

Aanmelden graag vóór 16 februari 
 
 

      Informatie / aanmelden op telefoonnummer 046-4527272 
           Of loop even  binnen bij Hof van Eynatten 1 te Limbricht. 
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S.G.L.  Bezettingsschema  19-02-2017 - 12-03- 2017
zo 19-02-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
Ma20-02-2017  Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 21-02-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Schoolcarnaval     19:00 OR/GZ
Wo22-02-2017  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 23-02-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 24-02-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
   Optochtnummers afhalen    20:00 OR/GZ
Za 25-02-2017  Schutterij schieten    17:30 OR
zo 26-02-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma27-02-2017  Carnaval     14:00 HG
di  28-02-2017  Kindermiddag     14:00 HG
Wo01-03-2017  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 02-03-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  03-03-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
   Lon      19:00 KZ
Za 04-03-2017  Schutterij schieten     17:30 OR
zo 05-03-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma06-03-2017  Bridgeclub de molenbron    19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di  07-03-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   SGL Bestuur     19:30 OR
   Vrouwenbew. (kienen)    19:30 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo08-03-2017  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 09-03-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  10-03-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps    19:00 GZ
Za 11-03-2017  Schutterij schieten    19:30 KZ
   Privefeest     20:00 OR/GZ
zo 12-03-2017  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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		25	maart	a.s.	 	
	

Jeugd	voetbalclub	GVCG	&	VVL	
	
	

	 	 	 	
	

Steun	ons	en	geef	uw	lege	krat	af	bij	een	van	de	jeugdleden		
of	kom	op	25	maart	a.s.	tussen	9.00	u	en	12.00	u	uw	lege	krat	

brengen	naar	Burg.	Coonenplein	in	Limbricht.	
Wij	gaan	gezamenlijk	voor	een	mooi	bedrag	om	zo	de	activiteiten	
voor	de	jeugd	betaalbaar	te	houden	en	een	extraatje	mogelijk	te	

maken.	

Bedankt	alvast! 	


