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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 zondag 25 november 18.00 uur.

 Jaargang 51         Nummer 21      10 november 2018

Contactblad
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Activiteiten-kalender 2018
 

10 november Sint Maarten
11 november äöpene vastelaovesseizoen , Platz/cafe Salden
13 november  Veiligheid in en om huis KBO
18 november  15.00 uur I concert Musac & Haudrialeiho*
25 november  15.00 uur I concert Vocaal Totaal*
26 november adventmiddag zonnebloem, tuurhoes Guttecoven
2 december  15.00 uur I concert Grigorii Tadtaev & Anastasia Goldberg*

Concert i.s.m. Conservatorium Maastricht*
8 december  kerstmiddag 65+ Buurtvereniging Zuid-West
9 december  15.00 uur I concert Oratorium Vereniging Sittard-Geleen*
15 december 14.00 – 17.00 uur I Kestmarkt Zonnebloem, Thuurhoes 
16 december  Kerstviering KBO
16 december  15.00 uur I concert La Primavera*
21-22 december  19.30 uur I Kerstconcert Muziekver. Vriendenkring*
23 december  15.00 uur I concert I Giardini*

*: Salvius Kerkje

Mededeling

Op dinsdag 4 december 2018 is geen kienen van de vrouwenclub.

De kerstviering KBO stond per abuis in de kalender op 15 
december, dit hoort 16 december te zijn.
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Contactblad GBL
Zoals jullie wellicht weten is er ook een website van het GBL.

www.gb-limbricht.nl

Hier vindt U onder andere:
• Verschijningsdata van het Contactblad
• Digitale versies van het Contactblad
• Gegevens van alle aangesloten verenigingen
• Links naar de websites van alle aangesloten verenigingen
• Activiteiten kalender van de aangesloten verenigingen
• Algemene info van het GBL

Dus nieuws en info van de aangesloten verenigingen blijft welkom, 
en kunt u sturen naar: redactie@gb-limbricht.nl

Kerstcontactblad
Ook dit jaar komt er voor de Kerstdagen weer een Kerst-Contactblad 
bij veel gezinnen in Limbricht in de bus.

Dit jaar geven wij u (weer) de mogelijkheid om uw Kerst- en 
Nieuwjaarswensen in de Kerst-contactblad te plaatsen.

indien u een avertentie wilt plaatsen kunt u contact met ons 
opnemen via: jacquesdonders@ziggo.nl

In dit contactblad verschijnt ook een overzicht van aangesloten 
verenigingen. Zijn uw contactgegevens en/of bestuurs/
contactpersonen gewijzigd, dan kunt u ook contact met ons op 
nemen via: jacquesdonders@ziggo.nl
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Zonnebloemnieuws

Op maandag 26 november hebben wij onze laatste activiteit voor dit 
jaar.
Er is dan een gezellige advent middag voor u gepland in het Tuurhoes 
in Guttecoven van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur.
 Het wordt een leuke middag om alvast een beetje in de kerstsfeer te 
komen is er eerst een vertelling over de gebruiken in de adventstijd, 
natuurlijk hebben we ook koffie met iets lekkers erbij, daarna is er 
gezellige muziek met een drankje en een hapje en een gratis loterij 
op het einde.
Voor deze middag vragen wij een bijdrage van 5 euro, graag vooraf 
betalen en aanmelden bij onze vrijwilligers.

Op zaterdag 15 december staan onze vrijwilligers op de kerstmarkt 
in het Tuurhoes Guttecoven met de verkoop van kerststukjes  en 
een knutselactiviteit voor de kinderen van 14.00 tot 17.00 uur, .kom 
naar deze gezellige kerstmarkt, er zijn heerlijke lekkernijen, lokale 
specialiteiten, kerstdecoraties, speciaal bieren en diverse activiteiten 
voor groot en klein.
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11/11 äöpene vastelaovesseizoen
Zunjig 11 November 2018 äöpent
Vastelaovesvereiniging de Doale ‘t nuuje 
vastelaovessezoen biej Salden oppe Pletsj.
Mit artieste zoas Suze & Larissa en Kartoesj 
zulle veer ‘t vastelaovesseizoen äöpene. De 
vastelaoves sjtumming zal dea äövend weare 
gebrach door DJ Tonny.

Aanvangk: 19 oere 33.
Jederein is van harte welkóm.

Belaef aanbevaole,
VV de Doale, Auwt Prinsegarde Lömmerich, Auwt Jeugprinse 
Lömmerich en Café Salden

Kòllekte van het Maske Doal 2019
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optocht op maandag 
4 maart gecollecteerd voor een vereniging of instantie die zich inzet 
voor de gemeenschap van Limbricht.                                           
Dit was en is een leuk financieel extraatje voor veel verenigingen in 
ons dorp, die iets speciaals te vieren hebben of iets willen kopen/
organiseren waar men geld voor nodig heeft.

Wilt u gebruik maken van deze collecte ?         
Schrijf ons dan een e-mail met uw motivatie vóór 11 december naar 
henkschrijen@gmail.com  
Een briefje mag natuurlijk ook, op Pagestraat 16.
Het comité “Maske Doal” maakt de keuze aan wie de collecte wordt 
gegund.
In de Täöterie wordt bekend gemaakt wie de collecte in 2019 krijgt 
toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.



     

.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 

10 november t/m 2 december 2018 
 

Wie geeft wat hij heeft … 
In deze laatste maanden van het jaar vieren wij enkele heiligen die 
bekend staan om hun grote naastenliefde en veel hebben gegeven voor 
de armen. Denk maar aan St. Maarten die zijn mantel deelde, zo’n 
beetje het laatste wat hij kon weggeven; aan een 
heilige Elisabeth van Hongarije, die helemaal 
opging in de zorg voor zieken en armen; of 
uiteraard aan Sint Nicolaas, de milde gever voor 
mensen in nood. Hun voorbeeld heeft steeds velen 
aangemoedigd om zelf ook iets te doen of te geven 
voor anderen. Onze pakjesavonden zijn daar nog 
een teken van. Hij is goed om dit gebruik te 
bewaren. Zo immers stellen wij even de ánder 
centraal en dat is weer een lichtpuntje in onze individualistische wereld.  
“In Gods naam mensen liefhebben” is de wapenspreuk van onze nieuwe 
bisschop, Mgr. Harrie Smeets. Wij mogen blij zijn met zijn benoeming. 
Ook hij stelt vanuit Gods liefde de zorg voor mensen centraal. Daaraan 
mogen wij allen meewerken. Zo kunnen wij de Kerk in ons bisdom 
steunen. 
Wij mogen blij zijn dat onze nieuwe bisschop reeds heeft aangegeven 
dat hij het liefst in de kleine dorpskernen de kerken wil behouden. Dat 
betekent echter ook dat wij als parochies ons best moeten doen dit 
mogelijk blijft. Niet alleen door ons eigen kerkbezoek, maar ook door de 
financiële ondersteuning van de parochies. Nu aan het eind van het jaar 
zou ik u willen vragen om middels de kerkbijdrage de parochie te 
steunen. Zonder de nodige middelen lukt het immers niet om een kerk 
open te houden en het parochiewerk mogelijk te maken. Er bestaat ook 
de mogelijkheid van een periodieke schenking over meerdere jaren, die 
u bij de belasting volledig van uw inkomen kunt aftrekken. Alle beetjes 



helpen, ook hierbij. Ondanks het feit dat we zuinig met het geld omgaan, 
draaien we toch met verlies. In de parochie Limbricht hebben wij in dit 
een grote investering moeten doen met het opknappen van de 
parochiezaal, alsmede de aanleg van de riolering bij de pastorie. Uw 
steun is meer dan welkom. 
Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Tòch! 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 10 november: Vooravond v.d. 32ste zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor Piet Venbruex en overleden ouders 
Sjaak en Lies Kusters- van Pey. 

Zondag 11 november: Tweeëndertigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods  zegen over de 

parochie; voor Math Cloots, Seef van Deurzen en Lambert Cloots 
(jrd); voor Lieske Vranken-van Oppen (wd);       Willibrordus 
kerkdeurcollecte voor de Priesterstudenten. 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor Sjra Vleeshouwers; gest. jaardienst voor Mia en 
Jan de Groot-Schrijen; jaardienst voor Mia Rademakers-Tholen; 
jaardienst voor Nico Mulder. 

Maandag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar.  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia 
Dinsdag 13 november:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.  
Woensdag 14 november:  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle zieken 
19.45 – 20.45 uur: Aanbiddingsuur 
Donderdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop/ kerkleraar 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag, 16 november: H. Margarita van Schotland.  
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en 
familie. 

Zaterdag 17 november: Vooravond v.d. 33ste zondag door het jaar. 
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Meerstemmig): om Gods 

zegen over de parochie. 



Zondag 18 november: Drieëndertigste zondag door het jaar. 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: Caecilia mis opgeluisterd 

door Fanfare Concordia; om Gods zegen over de parochie; voor 
levende en overleden leden van Fanfare Concordia; voor Maria 
Johanna Elisabeth Storms-Janssen (jrd); voor Pastoor Fons Peutz 
(jrd)); voor Sjeng Dreissen en Mia Dreissen-Mobers (jrd); voor 
overleden ouders Dohmen-Broekhoven, Pastoor Martin Dohmen 
en Jan Willem Dohmen (jrd); voor Karel en Gerard Notermans; 
voor José Hornesch-Perebooms, alsmede voor ouders Hornesch 
en Perebooms; voor Lieske Vranken-van Oppen (wd); 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis (meerstemmig): voor de parochie; uit 
dankbaarheid en voor de ouders van Peij-Rutten en voor Allerts-
Hoedemakers;voor Horst Rother;  

Maandag 19 november: 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zuster Othilia 
Dinsdag 20 november:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 21 november: Opdracht H. Maagd Maria in de Tempel.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle religieuzen 
Donderdag 22 november: H. Cecilia, maagd  en martelares.  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
Vrijdag 23 november: H. Clemens I, Paus en martelaar.   
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overl. familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en familie;  
Zaterdag 24 november: Vooravond Hoogfeest van Christus Koning.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis voor de parochie;  als jaardienst voor 

de ouders Schmeits-Knoors.  
Zondag 25 november: Hoogfeest van Christus Koning   
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: Plechtige St. Caecilia Mis; 

om Gods zegen over de parochie; voor levende en overleden 
leden van het Kerkelijk Zangkoor; voor Leo Hendrik Leenders (jrd); 
voor Jacobus Engwegen en Louisa Dohmen (jrd); voor Lieske 
Vranken-van Oppen (wd). 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest. 
jaardienst voor ovl ouders Pierre Schrijen en Mia Schrijen-
Rodigas; voor pater Ben de Vries; 

Maandag 26 november:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (PH). 



Dinsdag 27 november:  
14.00 uur, Einighausen: Aanbiddingsuur met Rozenkransgebed 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis voor de overleden ouders Knoors-Bogie.  
Woensdag 28 november: Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd, 

medestichteres van de zusters dienaressen van de H. Geest.      
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor alle gezinnen 
19.45-20.45 uur: Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 29 november: 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag, 30 november: H. Andreas, apostel. 
14.00 uur tot 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden; voor Antonia Bout-Verschuren en 
familie. 

Zaterdag 1 december: 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 Maria Antoinetta Douven (offergang); voor Wil 
Kusters (offergang); als jaardienst voor de ouders Sjeng en Frieda 
Lotz - Horssels (st.); als jaardienst voor de ouders Peter Schrijen 
- Agnes Coenen (st.), als jaardienst voor de ouders Willem 
Tummers en Mia Mulleners (st.). 

Zondag 2 december: Eerste zondag van de Advent.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Andreas Webers en Antonia Ramaekers, alsmede 
voor zoon Jo en alle overige familieleden (jrd); voor Lieske 
Vranken-van Oppen (wd); 

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

 
Om te noteren: 

Zondag 11-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in de pastorie. 
Maandag 12-11 en 26-11, 20.00 uur: bijbelmeditatie, pastorie 
Maandag 10-12,  20.00 uur: Film De 4e Koning (Tuurhoes) 

 
De vierde koning 
Ter voorbereiding op Kerstmis zijn alle parochievrijwilligers uitgenodigd 
om de film te bekijken over de “Vierde Koning”. Hiervoor worden twee 
mogelijkheden aangeboden: 

 Donderdag 29-11, 20.00 uur in het Tuurhoes, Guttecoven  
 Maandag 10-12, 20.00 uur in de pastorie Limbricht 
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Ladies opgelet: 

Kleding, tassen & bling-bling   
 

Ieder uur een mini-modeshow; 
Moderne kleding met bijpassende accessoires; 
Voor elke leeftijd; Trendy en tijdloos; 
Mooi en betaalbaar; Voor iedere gelegenheid! 
Extravagant?   Stoer en charmant?    Kerstklant?             

                            

Kijken, keuren, passen, spiegelen, kiezen, kopen? 
Of gewoon wat leuke ideetjes opdoen en gezellig samenzijn?  
Zorg dan dat je erbij bent! Iedereen is welkom! 
 

Vrijdag 23 november tussen 16.00 en 20.00 uur 
Wijksteunpunt Hof van Eynatten 
Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
 
 

Informatie over deze activiteit op: T. 06-13370258 
Of loop even bij ons binnen, de koffie staat klaar! 
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S.G.L.  Bezettingsschema 11-11-2018 t/m 02-12-2018 
 

Zo  11-11-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 12-11-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   13-11-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 KBO (lezing)  14:00  GZ  
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 14-11-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  19:00 BK 
Do  15-11-2018 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   16-11-2018 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
Zo  18-11-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 Perganaze Prins Uitroeping  GZ 
Ma 19-11-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
Di   20-11-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Kienen (dames).  BK 
 Fusion  20:00 KZ 
Wo 21-11-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO    19:00 BK 
Do  22-11-2018 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   23-11-2018 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Za  24-11-2018 Schutterij (binnen schieten  17:00 OR 
Zo  25-11-2018  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma  26-11-2018 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ  
Di   27-11-2018 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 Jan Stevens  19:30 GZ 
Wo  28-11-2018 KBO (koersballen)  14:00 KZ 
 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Marion Sieraden/Tassen  17:00 OR 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  29-11-2018 Aero gym  19:30  GZ  
Vr   30-11-2018 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
Zo  02-12-2018 Muziekvereniging drumband  09:30 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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Sint Maarten in Limbricht  
zaterdag, 10 november 2018 

 

 
 
 
Hoi jongens en meisjes, 
 
Sint Maarten komt op zaterdag 10 november a.s. en nodigt jou met 
papa en/of mama uit op het Burgemeester Coonenplein in Limbricht.  
Het Sint Maartenspel start hier om 18.30 uur. Gezamenlijk gaan we in een 
stoet, onder begeleiding van muziek, de optocht lopen met jullie mooie 
lampionnen. Met de vele lichtjes wandelen we gezellig samen met Sint 
Maarten naar het ‘heilige vuur’. 
 
 

 Welkom om 18.30 uur op het Burg.Coonenplein 
 

 Sfeervolle afsluiting met o.a. warme chocomel bij het ‘heilige 

vuur’ elk kind van BS De Lemborgh ontvangt hiervoor één consumptiebon 

 
 p.s.:  fakkels zijn niet toegestaan 

 
 
 **Deelname is op eigen risico** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisatie:  
Scouting St. Salvius  &  Ouderraad BS De Lemborgh 
 
Graag tot dan! 
 
 




