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 Jaargang 50         Nummer 3         4 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 13 februari 18.00 uur.

8 februari seniorenzitting Zonnebloem
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Activiteiten-kalender
 
8   Februari   Seniorenzitting Zonnebloem LEG
13 Februari Carnavalsmiddag Hof van Eynatten, 14.00 tot 17.00
16 Februari prinsenreceptie CV de Perganaze, 19.00 uur gem.huis
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

Concert Salviuskerkje

Concert Cantate in het Salviuskerkje van Limbricht.

In het oude Salviuskerkje te Limbricht treedt op zondag 5 februari om 
15 uur het Kamerkoor Cantate op. Cantate staat onder leiding van Dion 
Ritten en wordt  begeleid door Véron Jongstra aan de piano.
Kamerkoor Cantate brengt werken ten gehore uit uiteenlopende 
periodes, van Mendelsohn tot eigentijdse componisten als Gjeilo, Jobes 
en Esenvalds. Een zeer gevarieerd programma zorgt voor sfeer en 
muzikaliteit. 

Entree: 12,50 euro.
Reservering:  penningmeester@kamerkoorcantate.nl
Informatie:  www.kamerkoorcantate.nl
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V.V. de Doale 

Prins Sven 1e
Jeugdprins Loeka 1e
Jeugdprinses Dané 1e

Donateursactie V.V.  De Doale
Hartelijk bedankt voor de bijdrage van de donateursactie van V.V. de 
Doale die de afgelopen weken heeft plaats gevonden. 

Ziekenbezoek V.V.  De Doale
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Sven I zal voor de carnaval in Limbricht 
losbarst onze zieke dorpsbewoners gaan bezoeken. Hij zal dit doen 
samen met zijn adjudant en aantal leden van de Wieze Raod.
Iedereen die bezoek van hem op prijs stelt kan contact opnemen met het 
secretariaat van de Doale, Renato Diederen, op telefoonnummer: 06-
11516641 of mailen naar: secretariaat@doale.nl of een briefje in de bus 
duwen op de van Breijlstraat 7. De Doale nemen dan contact met u op.

Auwt wieverbal V.V.  De Doale
Ook dit jaar vind het auwt wieverbal weer plaats in Cafe Salden. Vanaf 
21:11 gaat het feest los en om 23:11 mogen de maskers af en wordt door 
Prins Sven 1e, Jeugdprins Loeka 1e en Jeugdprinses Dané 1e bekent 
gemaakt wie dit jaar “Miss auwt wief 2017” is geworden. 
Voor “Miss auwt wief 2017” is een prijs van € 111,- in bonnen van Cafe 
Salden  weggelegd. 

Tijdens het auwt wieverbal zullen er optredens zijn van: 
• Suze & Larissa 
• Kickdown (solo) 
• Neppie Kraft
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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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.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 

Mijn Kerk verbindt 
We zijn door de Kerk met God verbonden en met elkaar, met de gelovigen 
voor ons en na ons, met de heiligen in de hemel en de zielen van de 
overledenen. In de Kerk sta je in één grote gemeenschap. En dat is fijn. 
Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de Kerk die verbindt. 
Al eeuwenlang. 

Nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten 
in een toekomst. Om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen 
en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan 
bij de Kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te 
ontstaan, mogen wij als Kerk de eenheid blijven uitdragen. Daar waar 
steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen 
uit. Waar men naar de zin van het leven zoekt, kunnen wij de houvast 
aanreiken die God ons biedt. De Kerk verbindt. 
Velen zetten zich – gelukkig  - in onze parochie ook daadwerkelijk in voor 
de Kerk. In de verschillende werkgroepen, maar ook door hun meeleven, 
aanwezigheid en gebed. Wij zijn er heel dankbaar voor. 
Financiële steun 
De werkzaamheden van de Kerk kunnen echter niet worden gedaan 
zonder de nodige financiële middelen. En die moeten opgebracht worden 
uit de bijdrage van alle parochianen. Een kerkgemeenschap dient in ons 



land zelf in haar onderhoud te voorzien. Dat mag ook. Maar dat kan alleen 
als (liefst) iedereen er zijn steentje aan bijdraagt. 
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij daarom ook een oproep doen 
aan alle parochianen om de Kerk ook financieel te steunen door middel 
van de kerkbijdrage. De kerkbijdrage is een soort ‘ledenbijdrage’ van de 
parochianen. Velen doen er reeds aan mee, waarvoor onze hartelijke 
dank. Graag rekenen wij ook dit jaar op uw bijdrage. En wie hieraan nog 
niet meedoet, zouden wij willen vragen om dit wel te overwegen. De Kerk 
is het echt waard om een duidelijke plaats te hebben in onze 
gemeenschap. 
 

 
Blasiuszegen 
Na de h. missen op 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 7 en 21 febr., 20.00 uur: pastorie: Geloofscursus  
Maandag 13-2, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 

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. 

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

Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 
Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wilt 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 5595. 
 
In de Heer overleden  
Toon Hochstenbach, Burg. Van Boxtelstr. 26, 85 jaar 
Mogen hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
 



Kerkdiensten 
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; voor de overleden ouders Lomme-Tummers, 
kinderen en overleden familie; en als jaardienst voor Corrie 
Lumens-Knoors en Hub Lumens. 

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; kerkdeurcollecte Memisa 
11.00 uur, Limbricht:  Pl. H. Mis: voor de parochie. 
Aansluitend uitdelen van de Blasiuszegen 
Maandag 6 februari: HH Paulus Miki en gezellen, martelaren 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de levenden en overleden van een 

gezin (B). 
Dinsdag 7 februari:  
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven:  H. Mis om Gods zegen over de parochie.  
Woensdag 8 februari; H. Josephina Bakhita, maagd   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Donderdag 9 februari:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 10 februari; H. Scholastica, maagd   
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur , Limbricht: Latijnse mis /oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
Zaterdag 11 februari: O. L. Vr. van Lourdes; Vooravond 6de zondag 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (gregoriaans) voor Tilla Coenen 

- Leurs (offergang); voor Mia Knoors-Bogie (offergang); voor 
Peter Hubens (offergang); voor Mia Bogie-Coenen (offergang); 
en voor Piet Sons. 

Zondag  12 februari: Zesde zondag door het jaar  
09.45 uur, Einighausen: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; 

voor Harie Lumens en Hubertina Lumens-Alberts (st); overleden 
ouders Niessen-Zaad (st); voor Paul Schlössels (wd); voor mevr. 
Wetzels-Pluis (wd); 

 



11.00 uur, Limbricht: Gezongen hoogmis: Om Gods zegen over de 
parochie; gest. jaardienst voor Pierre Stoffels en Josephina 
Menten; pl zeswekendienst voor Hans Sanders; voor ovl familie 
Dohmen-Romans; 

Maandag 13 februari:      
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de levenden en overledenen van een 

gezin (B) 
Dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius, bisschoppen. Patronen 

van Europa. 
14.00 – 15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis als jaardienst voor Mart Heutmekers; en 

voor de intenties van de offeraars bij de H. Antonius.   
Woensdag 15 februari:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
19.45 – 20.45 uur. Limbricht:  
Donderdag 16 februari:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overl. parochiepriesters 
Vrijdag 17 februari; HH. Stichters van de Servieten.  
14.00 tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur: Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Gerda Koster-

Verschuren. 
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; als 

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: om Gods zegen over de parochie; pl. 
zeswekendienst voor Jo Willems-Leers; 

 

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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Help juf Margriet helpen

Op vrijdag 20 januari was er volop bedrijvigheid in wijksteunpunt Hof van 
Eijnatten.
Dit vanwege de “snertlunch” die door de werkgroep “help juf Margriet 
helpen” georganiseerd werd.

Ik voelde me wederom zeer vereerd om mijn presentatie over mijn 
vrijwilligerswerk in Calcutta (India) te mogen geven. 
Een mooie bijkomstigheid was dat de opbrengst t.b.v. mijn goede doel 
werd gesteld.

De erwtensoep, gemaakt door Ellen, ging erin als koek. De pannen waren 
leeg tot op de bodem en de opbrengst was enorm.
Vervolgens kon je een speld horen vallen, toen over India werd verteld 
a.h.v. beelden. Ieders betrokkenheid en interesse was hartverwarmend.

Na afloop werden de centjes geteld. De “snertluch” heeft maar liefst € 
250,00 opgeleverd. Daarbij zijn ook nog een aantal persoonlijke giften 
gedaan.
Werkelijk fantastisch!

Op vrijdag 21 april vertrek ik wederom voor een aantal weken naar India. 
Ik neem jullie allemaal mee in mijn rugzak. Want jullie mentale steun heb 
ik daarginds hard nodig.
Uiteraard maak ik voor ieders geluk een kaarsje aan bij het graf van mr. 
Teresa. 

Ik laat t.z.t. nog weten hoe jullie mijn reisverhalen kunnen volgen.

Met dank aan de werkgroep en alle inwoners van Limbricht die aanwezig 
waren. Het was een onvergetelijke middag.

Met hartelijke groet,

Juf Margriet
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Oetneudiging 
Prinseresepsie 
V.V. de Perganaze
Prins Michael I en de Perganaze nuje uch veur de
Prinseresepsie en Bontje Aovend
Donderdig 16 Fibberwarie 2017 vanaf 19.00 oere
In ’t Gemeinsjapshoes Limbricht, 
De Gronckelstraat 1, Limbricht

Met optredens van: Gonnie en Nico, Gaston Jacobs, 
’n Keur aan Oesjbèkse Artieste

Eetgroep
“iets nieuws in Limbricht”, Ja, het kan!!!
Ik, Mia Timmers 83 jaar, al meer dan 40 jaar inwoonster van dit rustige 
dorpje ga starten met een eetgroep voor 60+.

Mijn gedachte gaat uit naar 5 à 6 personen man of vrouw, die graag wat 
gezelligheid vinden door een keer per 3  à 4 weken gezamenlijk te koken 
en te eten.

Bij voldoende interesse ga ik starten,  de eerste keer zal dat bij mij thuis 
zijn, Beekstraat 10 tel. 046-4588933.

Het eerste menu zal door mij samengesteld worden, U geeft mij de nodige 
informatie zoals naam, adres en tel.nr en de eventuele dieet beperkingen 
en/of allergieën.
Het menu, aanvang 18.30 uur tot ± 20.30 uur,  zal bestaan uit voorgerecht, 
hoofdgerecht vis/vlees en een nagerecht, geen Haut cuisine, voorop staat 
het ontmoeten van andere mensen en gezelligheid.

De bedoeling is dat aan het eind van ’t etentje onderling afgesproken 
wordt wie zijn of haar  huis ter beschikking stelt voor de volgende 
ontmoeting!

Groeten Mia Timmers
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S.G.L.  Bezettingsschema  05-02-2017 - 19-02- 2017

zo 05-02-2017  Muziekvereniging drumband    10:00 GZ
Ma06-02-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
di 07-02-2017  KBO (gym)     11:00 GZ
   Damesclub (kienen)    19:00 BK
   Fusion      20:00 KZ
Wo08-02-2017 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 09-02-2017  Aero-gym     19:30 KZ
vr 10-02-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
Za 11-02-2017  Schutterij schieten    12:30 OR
zo 12-02-2017  Muziekvereniging drumband   10:00 GZ
ma13-02-2017  Bridgeclub de molenbron   19:00 GZ
   Schutterij (drumband)    19:30 KZ
   Fotoclub     19:30 BK
di  14-02-2017  Kbo (gym)     11:00 GZ
   Fusion      20:00 KZ
Wo15-02-2017 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 16-02-2017  Perganaaze (receptie)   13:00 GZ
   Aero-gym     19:30 KZ
vr  17-02-2017  Aero-gym     09:30 KZ
   Muziekvereniging korps   19:00 GZ
   Lon      19:00 KZ
Za 18-02-2017 Privefeest     18:00 OR/GZ
zo 19-02-2017  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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