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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 26 maart 18.00 uur.

 Jaargang 52         Nummer 05      16 maart 2019

Contactblad
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Activiteiten-kalender
 

17 maart 15.00 uur, concert oriana SK
24 maart   15.00 uur, concert de andersons SK
7 april Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
16april Paasviering en jaarvergadering KBO
13 april Seniorenmiddag, buurtvereniging Zuid-West
20 april  Paasactiviteit, buurtvereniging Zuid-West
14 t/m 16 juni Kids-weekend, buurtvereniging Zuid-West
9 juli Spellenmiddag KBO
22 september Familiedag, buurtvereniging Zuid-West
5 oktober Wandeltocht, buurtvereniging Zuid-West
10 Oktober Uitleg apotheker KBO
29 oktober Bezoek breifabriek KBO
2 november Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West
15 december Kerstviering KBO

SK*: Salvius Kerkje
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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.

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
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Leif luuj van Lömmerich,

Veer wille uch allenej bedanke veur de sjoone vaste-
laovend. Ein gezellig Auwt Wieverbal, eine fantastiese 
vastelaovesoptoch door het dörp en ein gezellig kèn-
jerbal höbbe d’r veur gezörg dat “ ózze” vastelaovend 
eine ónvergaetelikke indrök op ós haet achtergelaote.

Mit gans ós vastelaoveshart zègke veer:

Bedank!

VV de Doale, Prins Rowdy 1e,
jeugPrins Bjarne 1e en jeugPrinses Juul 1e

Oproop:

Höb geer nog tips, stukskes van vreuger of sjoon
vastelaovesfoto&#39;s van vasteloavessèzoen 

2018/2019
e-mail dit dan noa marco@doale.nl
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Zonnebloemnieuws

Kienmiddag
Maandag 18 maart is de jaarlijkse kien middag van de Zonnebloem 
in het Tuurhoes in Guttecoven.

Aanvang 14.00 uur. In de pauze is er een loterij waarbij veel leuke 
prijzen te winnen zijn.

We hopen vele van u te mogen begroeten deze middag.

Hulp in huishouding gezocht
Ben op zoek naar iemand die mij een paar uurtjes per week wil 
helpen met het huishouden. Interesse ? telno.  046-4520350



     

.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 

16 t/m 31 maart 2019 
 

Kerkelijke symbolen 
Veel wordt in de Kerk uitgelegd door symbolen, die uiteraard niet 
toevallig gebruikt worden maar een bijzondere betekenis hebben. 

De letters X en P komen uit het Griekse Alfabet 
en zijn een afkorting voor Christus = de 
Gezalfde. Met deze naam wordt Jezus als de 
Gezalfde, de Messias en Verlosser, aangeduid.  
De letters Alfa en Omega, die hier ook te zien 
zijn, verwijzen eveneens naar Christus. In een 
van de boeken van de bijbel, de Apocalyps, 
noemt Jezus zich de ‘Alfa en de Omega, de 
eerste en de laatste’. Hij was als Zoon van God 
al vóór de schepping (de Eerste); Hij zal er ook 

zijn tot in eeuwigheid aan het einde van de wereld (‘de Laatste’).  
Het Lam, vaak met het vaandel van de 
overwinning afgebeeld, is eveneens een 
symbool voor Jezus Christus. Hij was bij de 
joden een offerdier; bij de uittocht uit Egypte 
werden de mensen gered door het bloed 
van het lam langs de deurposten van de 
huizen waarin zij woonden. Het vlees van 
het geslachte lam was hun voedsel voor de 
eerste dagen van de tocht door de woestijn. 
Jezus is het nieuwe ‘Lam Gods’. Hij offert 
zich aan het kruis om ons te verlossen, zijn 

Lichaam en Bloed nuttigen wij in de Heilige Communie. Jezus is daarom 
ook ons paaslam.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Z4ZoQVXXXXa6XVXXq6xXFXXXB/Christelijke-Symbool-Muur-Home-Glas-Raam-Deur-Auto-Sticker-Laptop-Truck-Motorcycle-Vinyl-Black-Decal-Sticker.jpg&imgrefurl=https://nl.aliexpress.com/item/Christian-Symbol-Wall-Home-Glass-Window-Door-Car-Sticker-Laptop-Truck-Motorcycle-Vinyl-Black-Decal-Sticker/32809504863.html&docid=yn-neFzjt02HqM&tbnid=7ke-Gbqv2sMxMM:&vet=10ahUKEwiMsuC-8_XgAhUqtosKHRukDcIQMwh1KCcwJw..i&w=1200&h=1200&bih=929&biw=1920&q=christelijke symbolen&ved=0ahUKEwiMsuC-8_XgAhUqtosKHRukDcIQMwh1KCcwJw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil27X_9PXgAhWRZ1AKHclVCiAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.narratio.nl/projecten/kerkblad/Illustreren/illustraties.htm&psig=AOvVaw3dakADndEkhS6cygFk6CYf&ust=1552249863170180


Brood en wijn zijn symbolen voor de 
Eucharistie. In de viering van de Heilige Mis 
veranderen brood en wijn in het Lichaam en 
Bloed van Christus. Zo komt Hij bij ons 
tegenwoordig. Wij ontvangen Christus onder 
de gedaante van brood (= heilige hostie) in de 
Heilige Communie. 
 

Als christenen geloven wij in één God in drie personen: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Dit is een mysterie dat 
wij door Jezus zelf kennen: Hij heeft zich als de 
Zoon van God getoond en ook gezegd dat Hij met 
de Vader gelijk in wezen is. Samen zenden zij de 
Heilige Geest. Toch zijn zij slechts één God. 
Uiteindelijk blijft het voor ons een mysterie van het 
geloof. 
 
Huispaarskaarsen te bestellen 
Met Pasen wordt in de Kerk een grote paaskaars aangestoken, symbool 
voor Jezus die verrezen is. Zijn licht wil in ons leven schijnen en ons 
laten weten dat God aan ons denkt en ons roept tot het leven met Hem 
en eens bij Hem. Om dit licht van Pasen ook mee naar huis te nemen 
kunt u ook wat kleinere huispaaskaarsen kopen. De bestellijst ligt in de 
kerk. Opgave graag zo spoedig mogelijk. 
 

Om te noteren: 
Zondag 17 maart, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Maandag 11 maart, 20.00 uur: Bijbelmeditatie, pastorie 
Donderdag 4 april, 20.00 Filmavond in het Tuurhoes 

 
Filmavond in het Tuurhoes in Guttecoven 
Ter voorbereiding op Pasen zijn alle parochianen van Limbricht, 
Einighausen en Guttecoven uitgenodigd voor een filmavond in het 
Tuurhoes. De film “De Brug” in een moderne en indringende vorm de 
liefde van een vader zien, die zijn zoon offert om het leven van vele 
mensen te redden; precies hetgeen wij in de Goede Week ook vieren. 
Het is een korte film, die wel tot nadenken uitnodigt. 
Na de pauze worden nog enkele foto’s getoond van Heilig Land, die de 
plaatsen van het leven en lijden van Jezus weergeven. 

 Tuurhoes, Guttecoven; Donderdag 4 april, 20.00 uur 
 Toegang gratis; U hoeft zich niet tevoren opgeven 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8r_HC9vXgAhVLJFAKHcNoDtQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/62893745/stockillustratie-eucharistie-christelijke-symbool.html&psig=AOvVaw0CNyOT1TqutLM4Qh639j44&ust=1552250617756126
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjypYO_9_XgAhUQb1AKHZisDNgQjRx6BAgBEAU&url=http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/TriadeEnTetrade&psig=AOvVaw04srEyj-Lgy2-WlSd_sYmL&ust=1552250923022675


Kerkdiensten 
Zaterdag 16 maart; Vooravond 2de zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis om Gods zegen over de 

parochie; als jaardienst voor de ouders Alberts-van Strien (st.); 
voor een familie (H). 

Extra kerkdeurcollecte voor de VASTENACTIE. 
Zondag 17 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Harie Leenders  (1ste jaardienst ); voor Hub Urlings 
(jrd); voor José Hornesch-Perebooms; voor Wil Jessen. 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie  
Maandag 18 maart:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis voor een overledene (PH) 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. 

Maagd Maria;    
14.00 uur  15.00 uur, Einighausen Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 20 maart:    
19.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de gezinnen 
Donderdag 21 maart:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 22 maart:        
07.30 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Geen heilige Mis om 19.00 uur in Limbricht. 
Zaterdag 23 maart: Vooravond 3de  zondag van de veertigdagentijd.  
Vandaag geen biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de 

parochie; als jaardienst voor Sjaak Dreissen, overleden ouders 
Dreissen-Knoors en overige familieleden (st.); voor de overleden 
ouders Schmeits-Knoors en familie; als jaardienst voor Tjeu en 
Annie Fuchs-Schmeits; voor een familie (H). 

Zondag 24 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Wil Jessen (wd); voor Josephina Wagemans-
Dormans (verj); voor Toos Alberts; 



11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor ovl 
ouders Jos Wilbers en Ria Wilbers de Greeff en voor ovl familie 
Petra, Leidy en Teuni; jaardienst voor Horst Rother;  

Maandag 25 maart; Hoogfeest van Maria Boodschap;  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 26 maart;    
14.00-15.00 uur, Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg.  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 27 maart:    
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de priesters 
Donderdag 28 maart:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 29 maart:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Bernard Starmans 

en overleden familieleden. 
Zaterdag 30 maart; Vooravond 4de zondag van de veertigdagentijd.  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans): om Gods zegen 

over de parochie; voor een familie (H). 
Zondag 31 maart: Vierde zondag veertigdagentijd, Zondag Laetare.    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Wil Jessen (zeswekendienst); 
   Vastenactie-collecte in de kerk 
11.00 uur: Limbricht: Plechtige H. Mis (meerstemmig): voor de parochie  
 
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. In 
Guttecoven; op de maandagen van 14.30 tot 15.10 uur. 
In Einighausen; op de dinsdagen tijdens het gebedsuur van 14.00 tot 
15.00 uur.  
 
In de Heer overleden zijn: 
Annie Tummers-Muyres, Zorgcentrum Glana te Geleen, 90 jaar. 
Els Salden-Storms, Veersestraat 23, 88 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
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Oetsjlaag Vastelaovesoptoch 2019

De Sjwaegelekremer is gewónne door de groep “NUUL” mit 
optochnummer GG05 en thema; Veer gaon op zuik nao ós zitting.
Alle lof veur de deilnummesj aan de optoch. Jury en 
optochkómmetee höbbe, sjus wie de Doorlustige en de Wieze 
Raod, genaote van eine gans sjone optoch: proficiat aan uch 
allemaole.

‘t Optochkómmetee



S.G.L.  Bezettingsschema 17-03-2019 t/m 31-03-2019 
 

Zo  17-03-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 . 
Ma 18-03-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ  
 
Di   19-03-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 20-03-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 Verkiezingen.  BK 
 
Do  21-03-2019 Aero gym  19:30  KZ 
  
Vr   22-03-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Za  23-03-2019 Binnenschieten  17:30 OR 
 . 
Zo  24-03-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
 
Ma 25-03-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
 Schutterij Drumband Repetitie  19:30 KZ 
  
Di   26-03-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Un Blokske Um  19:30 BK 
 Fusion  20:00 KZ 
 
Wo 27-03-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO   20:00 BK 
 
Do  28-03-2019 Aero gym  19:30  KZ  
 
Vr   29-03-2019 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  20:00 GZ 
 
Za  30-03-2019 Binnenschieten  17:30 OR  
 Doale   20:00 
 
Zo  31-03-2019  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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