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 Jaargang 50         Nummer 2         21 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 30 januari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
 
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

Verkoop donateurskaarten VV de Doale
In januari jaar komen de leden van de vastelaovesvereniging de Doale uit 
Limbricht weer bij u langs de deur om donateurskaarten te verkopen.
Door het kopen van deze kaarten steunt u de vereniging en maakt u 
het hen mogelijk om ook dit carnavalsseizoen weer tal van activiteiten 
te kunnen organiseren zoals de carnavalsoptocht en het optochtbal na 
afloop en natuurlijk het kinderbal op carnavalsdinsdag.

Let dus op en geef gul!

Bij voorbaat vriendelijk bedankt!
Bestuur en leden VV de Doale.

Oude Salviuskerkje
Op zondag 22 januari om 15.00 uur is in het Oude Salviuskerkje van 
Limbricht een optreden van het Kamerorkest LOCATELLI o.l.v. Ernest 
Frissen. Het programma luidt: Van Barok tot Pop.
Entree: 10 euro. Reserveren via: jgaheinrichs@ziggo.nl

Op zondag 29 januari zal om 15.00 uur in het Oude Salviuskerkje van 
Limbricht een concert zijn van Vocaal Ensemble RESONANZ.
Entree: 7,00 euro. 
Reserveringen via resonanz@live.com. www.vocaalensembleresonanz.nl
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V.V. de Doale 

Prins Sven 1e

Op zaterdag 14 januari in Sven Mulder uitgeroepen en geïnstalleerd als 
Prins Sven d’n eesjte van VV de Doale uit Limbricht.

In een uitverkocht gemeenschapshuis, dat inmiddels al voor de 6e keer 
was omgetoverd tot ‘herberg d’n Doal’, werd eerst afscheid genomen van 
Prins Davy d’n tweede en  werd Erik Tummers geïnstalleerd tot nieuwe 
Vorst van vastelaovesvereiniging de Doale alvorens aan het eind van een 
wervelende avond, geheel ingevuld door artiesten uit het Limbrichtse, 
Sven werd uitgeroepen tot nieuwe heerser over het Doaleriek.
 
Sven (38),  in het dagelijks leven werkzaam bij Bartels consulting 
engineers in Eindhoven, woont samen met zijn vriendin Chantal en is in 
zijn vrije tijd een groot liefhebber van de wielersport. Zowel in de media 
als onderweg door het Euregionale land ontgaat hem niets. Naast deze 
sportieve vrijetijdsbesteding brengt Sven heel wat uren door met zijn 
vrienden van muziekvereniging Vriendenkring en de Leymborgh-kapel 
waar hij al van kinds af aan verbonden is en derhalve al een heel scala 
aan feestelijkheden heeft opgeluisterd.

Prins Sven d’n eesjte zal samen met jeugdPrins Loeka d’n eesjte en 
jeugdPrinses Dané receptie houden op zaterdag 21 januari vanaf 18.33 in 
gemeenschapshuis  ’t waope van Lömmerich. Wij heten u graag welkom 
om uw felicitaties en gelukswensen over te brengen aan onze hoogheden.
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Jeugdprinsepaar VV de Doale 2017 stelt zich voor

Jeugdprins Loeka 1e:
Op zondag 8 januari 2017 is  Loeka Diederen uitgeroepen tot Jeugdprins  
Loeka 1e van V.V. De Doale in Limbricht. Loeka is 10 jaar en zit in groep 
7/8 van basisschool De Lemborgh in Limbricht.
Zijn prinselijk paleis staat in de van Breylstraat. Het gezin van Loeka 
bestaat uit vader Renato, moeder Desiree, zus Daphne en broertjes Brian 
en Bjarne. 
Loeka’s hobby’s zijn voetballen bij VV Limbricht en tennissen bij Pantha 
Rei te Limbricht. Daarnaast loopt hij voorop met de trom bij schutterij St. 
Salvius.
De vasteloavend is Loeka met de paplepel in ingegoten, want de vader 
van Loeka is de secretaris van de Doale. Maar ook grootvorst Ben 
Haustermans en voorzitter Frank Lebens van de Doale zijn familie.

Jeugdprinses Dané 1e:
Op zondag 08 januari 2017 is Dané de Vrede uitgeroepen tot 
Jeugdprinses Dané 1e van V.V. de Doale in Limbricht. Dané is 10 jaar en 
zit in groep 7/8 van basisschool De Lemborgh in Limbricht.
Haar prinselijk paleis staat in de Kennedylaan Hier woont zij samen met 
vader Daniel, moeder Rachèl en zusjes Jade en Rève.
Dané houdt van knutselen, winkelen en bezig zijn op de iPad. Daarnaast 
speelt zij 3 keer per week volleybal bij VC Sittardia waar Dané’s vader 
trainer is.
Vastelaovend zit Dané in het bloed want haar moeder is jeugdprinses van 
de Foekepötjes in Berg en Terblijt geweest en ook haar opa Jan heeft in 
Maastricht als prins op de wagen gestaan.

Lijfspreuk van het jeugdprinsepaar 2017:
Super, vet, gaaf en blie,
dit jaor loupe veer veurop in de polonaise rie.
Mit eine cola en völ goeie zin,
houwte veer de sjtömming derin.

V.V. de Doale
 
Jeugdprins Loeka 1e
Jeugdprinses Dané 1e



21-1 t/m 5-2-2017 

.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 

MARIA LICHTMIS - Opdracht van de Heer in de tempel 
Veertig dagen na de geboorte van Jezus werd hij door Maria en Jozef in 
de tempel aan God opgedragen. De opdracht van het eerstgeboren kind 
ging terug naar de gebeurtenissen rond de uittocht van het volk Israël uit 
Egypte. Toen de Farao de Israëlieten alsmaar niet wilde laten gaan, sloeg 
God het volk met verschillende plagen. De laatste plaag was de dood van 
iedere eerstgeboren jongen. Het volk Israël werd hiervoor weliswaar 
behoed, maar elke eerstgeborene behoorde daardoor bijzonder toe aan 
de Heer. 
Ter herinnering hieraan werd in de joodse wet bepaald, dat elke 
eerstgeborene aan God zou worden toegewijd, en wel door het gebed en 
de dienst in de tempel. Aangezien de dienst in de tempel in de loop der 

jaren echter door de levieten werd vervuld, 
werden de eerstgeborenen hiervan  
'vrijgekocht'. 
Maria en Jozef droegen dus Jezus als een 
gave aan God op. Deze opdracht betrof met 
name ook Maria: Zij had immers als enige 
een lichamelijk band met Jezus. Maria heeft 
heel bewust haar goddelijke Zoon daar 
gebracht: Het kindje Jezus was op dat 
moment ook haar ‘offergave’. In hem wilde zij 
ook zichzelf geheel en al aan God offeren. 
Van meet af aan had Maria deze open en 

zich-zelf-gevende houding. Nooit heeft zij iets voor zichzelf gehouden. Dat 
bleek al uit haar antwoord op de vraag van de engel: "Mij geschiede naar 
Uw Woord!" 
Zij heeft zich samen met haar Zoon geofferd, haar leven gemaakt tot een 
gave van haarzelf. 



Zo kan zij ook voor ons een bijzonder voorbeeld en voorspreekster zijn, 
vooral als er in ons leven grote offers gevraagd worden. Moge Maria ons 
bijzonder sterken, wanneer het kruis, dat God ons vraagt te dragen, zwaar 
op onze schouders drukt. Deze offerende houding van Maria, in vereniging 
met het offer van haar Zoon, wil voor ons een lichtpunt in ons leven zijn : 
Maria Lichtmis !  
 
Viering Maria Lichtmis met kaarsenprocessie  
Op donderdag 2 februari vieren wij het feest van Maria Lichtmis. De 
ochtendmis van 09.00 uur (Einighausen) begint met een kaarsenprocessie 
ter herinnering aan de opdracht van Jezus in de tempel, waar Hij als het 
“Licht der wereld’ begroet werd. Alle parochianen zijn hiervoor welkom. 

 
Blasiuszegen 
Na de h. missen op vrijdag 3 februari, zaterdag 4 en 
zondag 5 februari zal de Blasiuszegen worden 
uitgedeeld. Dit is een bijzondere zegen tegen 
keelziekten en al het andere kwaad.  
 
 

Om te noteren: 
Dinsdag 24-1 en 7-2, 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Maandag 30-1 en 13-2, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
Woensdag 1-2, 09.00 uur: Kerkpoets. Helpt u mee? 

 
Tarieven misintenties 
In ons bisdom gelden volgende tarieven voor de misintenties:  
 doordeweeks:  € 10,--   
 zaterdags/ zondags:  € 25,-- 
U gelieve bij het bestellen van de misintenties hiermee rekening te 
houden. Bij voorbaat dank. 
 
In de Heer overleden  
Jo Baltussen, Groendalstraat, Guttecoven 18, 70 jaar 
Jo Willems-Leers, Heistraat 56, Einighausen, 84 jaar 
Paul Schlössels, Brugstraat 35, Sittard, 82 jaar 
Jeanne Wetzels-Pluis, Huize “Lemborgh”, Sittard, 94 jaar. 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
 
 



Kerkdiensten 
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: als jaardienst voor Jac 

Mulleners; en als 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 (jrd) en Karel Notermans; voor Paul Schlössels 
(wd); voor mevr. Wetzels-Pluis (wd); 
11.00 uur, Limbricht:  GEZINSMIS: voor de parochie; jaardienst voor Dré 

Deuss en ook voor Lenie Deuss-Crijns (verjaardag). 
Maandag 23 januari:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor overledenen fam. Otto-Causin. 
Dinsdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, 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 25 januari; Bekering van de H. Apostel Paulus, feest   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (MO) 
Donderdag 26 januari: HH. Timoteus en Titus, bisschoppen.  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor alle zieken. 
Vrijdag 27 januari; H. Angela Merci, maagd.   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Zaterdag 28 januari: Vooravond van de 4de zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig) als jaardienst 

voor Annelies Hunnef-Coolen; als jaardienst voor de ouders Leo 
Tummers-Maria Coenen (st.); als jaardienst voor Betsie Houben-
Kentgens (st.). 

Extra kerkdeurcollecte voor de het onderhoud van ons kerkhof. 
Zondag  29 januari: Vierde zondag door het jaar.  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor José Hornesch-Perebooms (st); voor Jo Baltussen (wd); 
voor Paul Schlössels (wd); voor mevr. Wetzels-Pluis (wd); voor 
Jan Venbruex (jrd);  

11.00 uur, Limbricht: om Gods zegen over de parochie; voor een dierbare 
overledene; 

Maandag 30 januari:      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor overledenen fam. Otto-Causin.  
Dinsdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester. 
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 



19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars in de 
Veldkapel.   

Woensdag 1 februari:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (MO) 
19.45 – 20.45 uur. Limbricht: Uitstelling van het Allerheiligste. 
Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis met kaarsenwijding en processie door de 

kerk: om roepingen. 
Vrijdag 3 februari; H. Blasius, bisschop en kerkleraar.   
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/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren; 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen 
Zaterdag 4 februari: Vooravond 5de zondag door het jaar.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor Sjra en Mia Tummers-

Wetzels; als jaardienst voor Maria Wetzels (st.); voor Lambert en 
Mia Ehlen-Tummers 

Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen 
Zondag 5 februari: Vijfde zondag door het jaar. 
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Paul 

Schlössels (wd); voor mevr. Wetzels-Pluis (wd); 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen 
11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie. 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen 
 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil ontvangen, 
laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 5595. 
 

Mogen wij ook in 2017 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
Gelegenheid tot aanbidding in onze kerken 

  Dinsdags, 14.00 – 15.00 uur, Einighausen 
  Vrijdags, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Eerste woensdag, 19.45 – 20.45 uur, Limbricht 
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Bridge, iets voor U?
Bridge is een uitdagend kaartspel voor jong en oud en iedereen kan het 
leren. 

Bent U geïnteresseerd?
Bij voldoende deelname organiseert BC De Molenbron een cursus voor 
beginners, met daarna een vervolgcursus om u verder te bekwamen in het 
spel.
De beginnerscursus start eind januari, de vervolgcursus in september. 
Beiden bestaan uit 12 achtereenvolgende (maandag-)avonden en worden 
gehouden in wijksteunpunt “Hof van Eynatten” in Limbricht. Verdere 
informatie over onze club kunt u ook nog vinden op onze eigen website: 
http://www.nbbclubsites.nl/club/11020

Andere speelmogelijkheden
Voor al meer of minder ervaren (thuis-)bridgers biedt Bridgeclub de 
Molenbron verschillende mogelijkheden om de bridgesport te beoefenen:
= U kunt meedoen in een gezellige sfeer aan de clubcompetitie, met 
na afloop een drankje om nog even na te genieten. U bent van harte 
welkom om eens kennis te maken en geheel vrijblijvend een avond mee 
te spelen als u zich voor 19.30 uur aanmeldt bij de wedstrijdleiding in het 
Gemeenschapshuis, Pastoor De Gronkelstraat 1 in Limbricht,
Mocht U geen bridgepartner hebben, kunt U vooraf telefonisch informeren 
(046 4810434) of er mogelijk iemand beschikbaar is om met U te spelen. 
Meestal is dat het geval.

= Iets minder ervaren en/of misschien al jaren niet meer actief geweest 
zijnde, bieden wij U daarnaast de mogelijkheid om op dinsdagmiddagen 
“begeleid te bridgen”. Naast het behandelen van een stukje theorie, 
zitten er bij iedere tafel ervaren spelers van onze club, die meekijken en/
of meespelen en U begeleiden. Het verloop van elk spel wordt achteraf 
geanalyseerd. In twee uur tijd worden er zodoende slechts acht tot tien 
spellen gespeeld, maar wel zeer intensief besproken. U leert al doende. 
Kom eens vrijblijvend langs in het Wijksteunpunt “Hof van Eynatten” in 
Limbricht om dit mee te beleven op dinsdagmiddag, aanvang 14.00 uur, 
einde 16.00 uur.

Voor opgave tot deelname of nadere inlichtingen
secretaris Annie Maussen (046 4517488) of de 
voorzitter, Ger Dutmer (06 22433463)
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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  22-01-2017 - 05-02- 2017

zo 22-01-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma23-01-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 24-01-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo25-01-2017 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 26-01-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 27-01-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 28-01-2017 Schutterij schieten    12:30 OR
zo 29-01-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma30-01-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
   Condors (vergadering)   19:30 BK
di  31-01-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo01-02-2017 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 02-02-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr  03-02-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 04-02-2017 Schutterij schieten    17:30 OR
zo 05-02-2017  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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