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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 17 februari 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 03      9 februari 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
 

26 en 27 februari VastelaovesEier-verkoop, APL
27 februari Chekhov trio SK,15.00 uur
28 feburari Auwt wieverbal VV de Doale
1 maart Carnavalsmis VV de Doale
1 maart Optochtnummers afhalen VV de Doale 
4 maart Grote optocht VV de Doale
5 maart Kinderbal VV de Doale
7 april Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
13 april Seniorenmiddag, buurtvereniging Zuid-West
20 april  Paasactiviteit, buurtvereniging Zuid-West
14 t/m 16 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West
22 september Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
2 november Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West

SK*: Salvius Kerkje

Dankbetuiging
Zoveel kaarten

Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en zoveel troost

 
De blijken van medeleven van zovelen na het overlijden van onze 

echtgenote en moeder Els Debie-Krol heeft ons gesterkt in de 
gedachte dat zij geliefd was en gewaardeerd werd. Onze dank 

hiervoor is groot.

 
Jan Debie en kinderen
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Vergadering GBL

Op 13 maart aanstaande houd het bestuur van 
Gemeenschaps Belangen Limbricht, op verzoek 
van enkele verenigingen, een vergadering voor alle 
aangesloten verenigingen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeenschapshuis van 
Limbricht, aanvang stipt om 20.00 uur.

Uitgenodigd zijn maximaal 2 bestuursleden van de aangesloten 
verenigingen.

Uitnodigend,

Bestuur GBL

Contributie contactblad
Na de Carnaval vanaf 11 maart wordt de contributie van het 
contactblad weer opgehaald.
Deze bedraagt 7 euro voor het jaar 2019.

Vrijwilligersmiddag contactblad
Op zaterdag 13 april is de vrijwilligersmiddag voor de medewerkers 
van het contactblad. Van 14.00 tot 15.30 is er koffie met vlaai in de 
kleine zaal in het gemeenschapshuis.

Op deze middag kan ook de opgehaalde contributie worden 
overgedragen aan de penningmeester.
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V.V.  De Doale

Donateursactie V.V.  De Doale
Hartelijke dank voor uw 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 Rowdy 1e 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 Rowdy 1e, Jeugdprins Bjarne 1e en Jeugdprinses Juul 1e 
bekend gemaakt wie dit jaar “Miss auwt wief 2019” is geworden. 

Voor “Miss auwt wief 2019” zal een mooie prijs in consumptiebonnen 
van Café Salden zijn weggelegd. 

Tijdens het auwt wieverbal zullen er optredens zijn van: 
• Suze en Larissa
• Roy Meisters
De muzikale omlijsting wordt gedaan door Dj Tonny 
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Verkoop 
“Vastelaoves-eier” 2019

Nog een aantal weken en dan is het zover: Vastelaovend 2019. 
Dit jaar organiseert de Auwt Prinsegarde Lömmerich (APL), na het 
succes van voorgaande jaren, weer 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 € 3,50.

Op dinsdag 26 februari en woensdag 27 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 het reserveringsformulier 
op onze website www.auwtprinse.nl in te vullen.

Reserveren kan tot uiterlijk 22 februari.

Hopende op voldoende belangstelling,

Auwt Prinsegarde Lömmerich



     

.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 

9 t/m 24 februari 2019 
 

Huwelijkszondag ‘volgeboekt’ 
Het zal in onze tijd niet gauw gebeuren, dat bij een kerkelijke activiteit 
geen plaats meer is en men mensen op de wachtlijst moet zetten. Toch 
is dit het geval bij de komende 
Huwelijkszondag op zondag 10 
februari. Deze dag werd 
georganiseerd om gehuwden bij 
elkaar te brengen en hen te 
bemoedigen in hun liefde en trouw. De 
belangstelling hiervoor bleek heel 
groot en overschrijdt haast de 
capaciteit van het klooster van de 
Missiezusters in Steyl, waar deze 
ontmoetingsdag voor gehuwden 
gehouden wordt. Zo’n 37 echtparen, 
met of zonder kinderen hebben zich 
aangemeld; enkelen zijn pas vorig jaar 
gehuwd, anderen vierden onlangs hun gouden huwelijk. 
Voorzichtig mag je spreken van een nieuwe tendens in de Kerk: 
echtparen en gezinnen die bewust meer uit het geloof willen leven, 
zoeken elkaar op en vragen om geloofsverdieping. Je ziet dit ook bij een 
andere activiteit die al vele jaren in ons bisdom plaats vindt, namelijk de 
Gezinsweekenden.  
Twee keer per jaar worden deze gezinsweekenden gehouden. Terwijl 
de ouders onderling in gesprek gaan of luisteren naar lezingen rond 
actuele onderwerpen, komen de kinderen in verschillende 
leeftijdsgroepen bij elkaar voor vorming, spel of gesprek. Vele kinderen 
en jongeren zijn blij om leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten met wie 
zij zich ook in het geloof verbonden weten. Want met anderen het geloof 



te kunnen delen is niet meer vanzelfsprekend; dat merken ook kinderen. 
Met zo’n 150 deelnemers zijn deze gezinsweekenden altijd weer blijde 
en bemoedigende dagen. Je zou zulk 
een weekend als gezin echt een keer 
meegemaakt moeten hebben. Het 
volgende Gezinsweekend van het 
Bisdom Roermond is van 22 /m 24 maart 
in het klooster van de Missiezusters in 
Steyl. Opgave en informatie kan bij he 
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het 
Bisdom Roermond. 
Aanmelden kan via: www.huwelijkengezin.nl of via 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.  
 

Om te noteren: 
Maandag 11-02, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
 
Koffie-uurtje op zondag 10 februari 

U bent welkom op zondag 10 februari om 12.00 uur in de  
pastorie in Limbricht.  
 
Biddende Moeders 
Binnenkort is er in Sittard een informatieavond over een gebedsgroep 
voor moeders en oma’s die samen voor hun gezin willen bidden. 

 Dinsdagochtend 12 februari 2019, 09.40 – 12.00 uur 
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard 

S.v.p. aanmelden of informatie:  
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg. 
wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135 

 

Geef om je Kerk 
Helpt u mee de kerk financieel in stand te 
houden? Maak uw bijdrage dan over aan uw 
parochie. Bij voorbaat dank. 
Het Kerkbestuur van het cluster 
Einighausen- Guttecoven - Limbricht 

 
Wie versterkt ons kerkbestuur? 
Vanwege leeftijdsreden komt binnen kort de functie van penningmeester 
in ons kerkbestuur vacant. Wie is bereid om ons kerkbestuur te 
versterken. U kunt zich melden bij de pastorie, tel. 451 55 95. 

http://www.huwelijkengezin.nl/
mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
mailto:wiesmom@kuriakon.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgi6Xb95_gAhWIUlAKHek5AM0QjRx6BAgBEAU&url=http://huwelijkengezin.nl/&psig=AOvVaw3Ax0oNqKnhYEroVs71-lHK&ust=1549296022286289


Kerkdiensten 
Zaterdag 9 februari; Vooravond van de vijfde 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 Mathieu Helgers (st.); als jaardienst 
voor Anna Coenen – Penders (st).    

Zondag 10 februari: Vijfde zondag door het jaar.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie. 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 

voor Miep Mulder-Princen; jaardienst voor Wil Heussen. 
Maandag 11 februari; Onze Lieve Vrouw van Lourdes   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor alle zieken. 
Dinsdag 12 februari:   
14.00-15.00 uur, Einighausen:  Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: als jaardienst voor Mart Heutmekers. 
Woensdag 13 februari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor  de levenden en overledenen va een 

familie (N). 
Donderdag 14 februari; HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, 

patronen van Europa:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: t.i.v. Onze Lieve Vrouw van Altijd 

Durende Bijstand; 
Vrijdag 15 februari:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur;   
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 16 februari; Vooravond van de zesde 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; ter ere van St. Antonius, uit dankbaarheid; voor Joep 
Evers. 

Zondag 17 februari: Zesde zondag door het jaar.  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor overleden ouders  Niessen-Zaad (jrd); voor Harie 
Lumens en Hubertina Lumens-Alberts (verj); voor Mia Notermans-
Hauwé; voor Nico Queis (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 
parochie; gest. jaardienst voor Pierre Stoffels en Josephina 
Menten 

Maandag 18 februari:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters 



Dinsdag 19 februari;    
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 20 februari:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de levenden en overledenen van een 

fam (N). 
Donderdag 21 februari: H. Petrus Damianus, bisschop en kerkleraar.  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen 
Vrijdag 22 februari: Feest van Sint Petrus Stoel.       
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 23 februari; Vooravond zevende 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; voor Jac Mulleners (verjaardag); voor Sjra Goltstein en 
de overledenen van de fam. Goltstein-Perebooms; als jaardienst 
voor Ursula Hulleman-Ritzen (st.); als jaardienst voor René Salden 
(st.): als jaardienst voor Tilla Muris-Dreissen (st.). 

Extra kerkdeurcollecte voor het onderhoud van ons kerkhof.    
Zondag 24 februari: Zevende zondag door het jaar.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Jeanne Fijen (jrd); voor Joseph, Caroline en Helena 
Dohmen (jrd);  

11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; jaardienst 
voor Harrie Wetzels. 

 
In de Heer overleden is: 
Juul Revenich, Beekstraat 8a, Limbricht, 83 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
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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DPL - Vrijwilligersweekend

Ook in Limbricht zijn vele vrijwilligers actief in verenigingen en/of 
stichtingen. De  gemeente organiseert voor al deze mensen een 
vrijwilligers weekend. Schrijf je in en doe mee met een van de vele 
activiteiten die speciaal voor jullie worden georganiseerd.



S.G.L.  Bezettingsschema 10-02-2019 t/m 24-02-2019 
 

Zo  10-02-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 . 
Ma 11-02-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ  
 
Di   12-02-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
 KBO  13:30  GZ 
 
Wo 13-02-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  14-02-2019 Aero gym  19:30  KZ 
 EHBO Jan van Gugten  08:00 KZ 
 
Vr   15-02-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Za  16-02-2019 Binnenschieten  17:30 OR 
 Muziekvereniging   10:00 GZ 
Zo  17-02-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 
Ma 18-02-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
  
Di   19-02-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 20-02-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO Jaarvergadering  19:00 BK 
 
Do  21-02-2019 Perganase Receptie  17:30 GZ
 Aero gym  19:30  KZ  
 
Vr   22-02-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
 
Za  23-02-2019 Binnenschieten  17:30 OR  
 
Zo  24-02-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    

Wilt u een ruimte reserveren voor een aktiviteit dan gaarne via 
e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com  
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verkrijgbaar via alle jeugdleden van  

of via sponsorjeugdkampvvz@gmail.com 
 

 

     
Steun ons en koop voor € 3,- een opvouwbaar tasje!  

 
Wij gaan gezamenlijk voor een mooi bedrag  

om zo de activiteiten voor  
de jeugd betaalbaar te houden. 

 

Bedankt alvast!  




