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 Jaargang 52         Nummer 21      16 november 2019

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 zondag 24 november 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

november 
17 november  15.00 uur trioconcert musac SK
23 november Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht
24 november  15.00 uur pianotrio santres SK

december 
1 december 14.00-17.00 openst. en tent.st. “joannes gouverne” SK
1 december  20.00 uur kamerorkest locatelli  SK
Va. 3 december Start inz.sactie Èngele van Zitterd-Gelaen KB
7 december Kerstbomenverkoop, Schutterij Sint Salvius Limbricht
7 december Kerstmiddag senioren, buurtvereniging Zuid-West 
7 december Avond van Zuid-West, buurtvereniging Zuid-West 
8 december 15.00 uur vrouwenkoor femmes vocales SK
15 december Kerstviering KBO 
21 december  19.30 uur concert oratoriumvereniging SK 
22 december  15.00 uur strijkersensemble  i giardini  SK
24 december Kerstavond in de buurt KB 
27 december Ophalen oud-papier, Schutterij Sint Salvius Limbricht

SK*: Salvius Kerkje
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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

Contact gegevens Verenigingen.
In het kerstcontactblad verschijnt ook een overzicht van alle 
aangesloten verenigingen. 
Zijn uw contactgegevens en/of bestuurs/contactpersonen gewijzigd, 
dan kunt u contact met ons op nemen via: redactie@gb-limbricht.nl.
U kunt uw huidige gegevens terug vinden op onze website: 
www.gb-limbricht.nl onder het kopje “Leden”.

Bestuur Gemeenschapsbelangen Limbricht.
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Kòllekte van het Maske Doal 2020

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vastelaoves-optocht op maandag 
24 februarie 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 in aanmerking komen voor 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 2020 krijgt 
toebedeeld.

Kòmmetee Maske Doal.
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Woensdag 20 november 17.00-19.30u 

 
Samen uit eten in een wereldrestaurant, gaat u met ons mee? 
Aanmelden graag vóór 14 november 
 
Woensdag 8 januari 10.00-12.00u 

 
Uitgebreid Nieuwjaarsontbijt! 
Eigen bijdrage:  €10,- alles inclusief, aanmelden vóór 23-12 
 
Attentie: Het wijksteunpunt is gesloten van: 
23-12-2019 t/m 05-01-2020 
 
Info / aanmelden graag op T. 06 133 70 258 (Gertie de Klein) 
Of stuur een mailtje naar gdklein@piw.nl 
             

Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
 
 
 
 

Wij zijn van 24 december t/m 1 januari gesloten. 
Op woensdag 2 januari zijn we er weer! 

Namens team Hof van Eynatten: 
“Fijne feestdagen gewenst” 



     

.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 november t/m 1 december 2019 

 
DE ZIEKENZALVING 
Iedereen weet het: het leven van een mens heeft zijn grens. Wij leven 
niet voor altijd, een keer moeten wij sterven. En toch kan dit "weten" heel 
moeilijk worden, als wij zelf of een dierbare ernstig ziek worden, als er 
ernstig gevaar dreigt, dat men deze ziekte niet zal doorstaan of als 
iemand inderdaad met de dood in zijn schoenen loopt. Wij willen hem 
toch bij ons houden! Moet hij dan nou sterven? Wij praten dan liever niet 
over de dood. En daarom praten wij liever ook niet over de 
ziekenzalving... En daarbij wil de ziekenzalving toch juist in deze 
moeilijke situatie een echte hulp zijn ! 

Wanneer iemand ernstig ziek is, willen wij 
hem graag moed inspreken, hem steunen 
en helpen. Zo wil Christus dat ook doen. In 
het sacrament van de ziekenzalving wil Hij 
die kracht en sterkte, Zijn genade en 
bijstand, geven, die de zieke juist dan zo 
nodig heeft.  
Ik herinner mij iemand, die nadat hij de 
uitslag van zijn ziekte vernam (kanker- nog 
een half jaar te leven) nog in diezelfde 
week de ziekenzalving wilde ontvangen. 

"Hoe zou ik anders dit alles kunnen dragen?", zei hij. Sommige mensen 
vragen dan ook voor een risicovolle operatie om het ontvangen van de 
ziekenzalving. Christus zelf neemt ons daarin bij de hand. Aan het einde 
van ons leven staat dan niet meer de dood voor ons, maar Christus, die 
ons in  Zijn Rijk wil opnemen. Dit geloof en deze hoop wil de 
ziekenzalving in ons versterken. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.rkbavo.nl/categorie/ziekenzalving-vieringen/&psig=AOvVaw1ZQFQJ8K6e6fqVoeGak0AY&ust=1573497167918803


Laat iets goeds na ! 
“Een doodskleed heeft geen zakken” – dat weten we wel. En toch lijkt 
het soms zo moeilijk om afstand te doen van wat je hebt. Doe er dan iets 
goeds mee. Geef (nog tijdens je leven) iets aan een goed doel. Bij deze 
zouden wij u willen vragen om hierbij ook aan de parochie te denken. 
Het is voor een geloofsgemeenschap 
niet gemakkelijk om de nodige financiële 
middelen bij elkaar te brengen. Daarbij is 
het juist zo belangrijk om het geloof in 
God door te geven. Waar blijf je in je 
leven zonder band met God? Waar gaat 
een maatschappij naar toe als men 
helemaal los raakt van de Schepper?  
U kunt de parochies steunen door uw 
giften. Uiteraard door de jaarlijkse kerkbijdrage, maar denk ook aan een 
bijzondere gift. Hiervoor bestaan fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden. 
De pastoor kan u er meer inlichtingen over geven. Bij voorbaat hartelijk 
dank.    Het Kerkbestuur  

 
Gezinsmis met zegening van de adventskransen 

Ouders met kleine kinderen zijn weer uitgenodigd 
voor de komende gezinsmis op zondag 1 
december om 11.00 uur in Limbricht. U kunt ook 
zelf een adventskrans of adventsstuk mee naar de 
kerk brengen, dat dan gezegend zal worden. 
 

 
 
Het Heilig Doopsel ontving: 
Franca, dochter van de ouders Huntjens-Knarren, Crostolostr. 44, Stein 
Beste ouders, proficiat met het doopsel van uw kind. Moge het 
opgroeien in de liefde tot God en de naasten.  
 
In de Heer overleden zijn: 
Jo Dukers, Brugstraat 63, Sittard, 84 jaar 
Lieske Keulen-Habets, Dorpstraat 10, Guttecoven, 85 jaar. 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 
 
 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 16 november;  Vooravond 33ste  zondag door het jaar  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis (meerstemmig): voor de parochie; 

voor Mia en Lies Lomme (off); voor pastoor Ben Janssens. 
Zondag 17 november: 33ste  zondag door het jaar 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: om Gods zegen over de 

parochie; voor Maria Johanna Elisabeth Storms-Janssen (jrd); 
voor Pastoor Fons Peutz (jrd); voor Carla Vranken (OAE); voor 
Hub Heijlighen (buurt Everstraat); voor Jo Dukers. 

11.00 uur: Limbricht: Pl. H. Mis: voor de parochie; gest. jaardienst voor 
Sjra Vleeshouwers; jaardienst voor Mia Rademakers-Thoolen; 
vooor overleden ouders Lemans-Wouters en overleden 
familieleden.    

Maandag 18 november: Kerkwijding van de basilieken van de HH. 
apostelen Petrus en Paulus:  

09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (LE) 
Dinsdag 19 november:   
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de overleden ouders Harie Knoors 

en Mia Bogie. 
Woensdag 20 november:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
Donderdag 21 november: Opdracht van de H. Maagd Maria in de 

tempel:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor onze dierbare overledenen 
Vrijdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia. 
Zaterdag 23 november;  Vooravond Hoogfeest Christus Koning:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor Mia en 

Lies Lomme; jaardienst voor de ouders Schmeits-Knoors. 
Zondag 24 november: Hoogfeest van Christus Koning: 
09.45 uur: Einighausen: St. Caeciliamis , opgeluisterd door de fanfare 

Concordia: voor de parochie; voor Leo Hendrik Leenders (jrd); 
voor Karel en Gerard Notermans; voor Sjeng Dreissen  en Mia 
Dreissen-Mobers (jrd); voor ouders Dohmen-Broekhoven, Pastoor 
Martin Dohmen, Jan Willem Dohmen en voor de overledenen van 
de familie Dohmen; voor Jo Dukers. 

11.00 uur: Limbricht: Gezoongen hoogmis: om Gods zegen over de 
parochie; gest. jaardienst voor ovl ouders Pierre Schrijen en Mia 



Schrijen-Rodigas; voor Math Salden (off); voor Jac van Neer (off); 
voor pater Ben de Vries;   

Maandag 25 november:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overledene (HG). 
Dinsdag 26 november:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius; voor een bijzondere intentie. 
Woensdag 27 november:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen.  
Donderdag 28 november: Zaliger zuster Maria Helena Stollenwerk, 

medestichteres v.d. zusters Dienaressen van de H. Geest:  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters. 
Vrijdag 29 november:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Ans Hikspoors. 
Zaterdag 30 november;  Vooravond 1ste  zondag van de Advent:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Jan Dreissen 

(offergang); uit dankbaarheid. 
Zondag 1 december; Eerste zondag van de Advent: 
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 

Andreas Webers en Antonia Ramaekers, alsmede voor zoon Jo 
en alle overige familieleden (jrd); voor Jo Dukers 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met zegening van de 
adventskransen: voor de parochie; gest. jaardienst voor Mieni 
Nelissen; voor Mia Sanders-Gorissen (off); 

      
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 55 95. 
 

Om te noteren: 
Zondag  10-11, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
Dinsdag 19-11, 20.00 uur: Start cursus Ethiek.  

Maandag 25-11, 20.00 uur : Bijbelmeditatie in pastorie. 
Dinsdag 26-11: 20.00 uur: Medewerkers-avond parochie Einighausen in 
“Klaverblad” 
Zondag 1-12, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
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Schutterij stopt met verkoop kerstbomen.
Helaas zal schutterij St.Salvius de verkoop van kerstbomen NIET 
continueren. Dit besluit hebben we onder andere moeten nemen op 
grond van de toch ietwat tegenvallende verkoop van afgelopen jaar 
en de bijkomende financiële risico’s.

Graag willen we u bedanken voor de steun in afgelopen jaren en 
natuurlijk wensen wij jullie, ondanks dat we geen kerstbomen meer 
verkopen, toch allemaal fijne feestdagen!

Bestuur en leden schutterij St.Salvius Limbricht.

Zonnebloemnieuws
Graag willen we iedereen bedanken die gestemd heeft op de 
Zonnebloem Limbricht

Einighausen Guttecoven bij de Rabobank Club support actie.
Het heeft onze clubkas een aardig bedrag opgeleverd, waarmee we 
weer een paar leuke activiteiten kunnen organiseren.

De uitslag van de Zonnebloemloterij staat ook in deze uitgave van de 
parochieblaadjes, helaas voor zover wij hebben kunnen controleren, 
geen grote prijs gevallen op de door ons verkochte loten, wel enkele 
kleine prijzen op 3 en 4 eindcijfers. Dus check u loten even.
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MANSLUUJ STEHUNG   
“ veur ós, door ós” 

 

24 november 
11:11 uur 

gemeenschapshuis 
 

Voor alle Limbrichtenaren boven 18 jaar 
 

Na afloop afterparty 
 

Volg ons op Facebook voor verdere info 
 
 

Kaarten zijn te bestellen bij: 
 

henkcaris@kpnmail.nl 
 
 

Save the date Save the date !! 
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Concert Salvius kerkje
Zondag 24 november 15.00 uur in het Salviuskerkje te Limbricht  
Pianotrio Santres - Aya Kitaoka (viool), Sofía Lluciá Roy (cello) en 
Anna Michels (piano) 
Concert i.s.m. Conservatorium Maastricht

Tijdens het concert op 24 november in het Salviuskerkje brengen de 
musiciennes van Trio Santres o.a. twee meesterwerken uit het trio-
repertoire, enorm in stijl contrasterend, maar even levendig van sfeer. 
Hun energieke spel en uitstraling zullen zorgen voor een spannende 
zondagmiddag.  
Programma: 
E.Elgar: Salut d’Amour;   
W.A. Mozart: Piano Trio KV. 502 in B flat major;  
F.Mendelssohn: Piano Trio No.1 in D minor  

Zondag 24 november 15.00 uur 
Locatie: Salviuskerkje, Platz 2 6141 AT Limbricht 
Entree: 12,50 euro; bij reserveren: 10,00 euro 
Reserveren: 1625284kitaoka@zuyd.nl 
Info: www.salviuskerkje.nl  │ 046 4588423

Zondag 17 november 15.00 UUR in het Salviuskerkje te Limbricht
FRANSE  VOLKS(DANS)MUZIEK, IERSE TRADITIONALS en 
DANSANTE COMPOSITIES.
Trioconcert met Musac, Katskoo en Dmitri Claes +Lode Leyssens

Zoals we van de musici van Musac gewend zijn, treden Will, Hans en 
Huub ook tijdens dit concert op met gepassioneerde internationale 
volksmuziek collega’s. Ditmaal wordt het een Trioconcert! 

Entree: vrije gave
Info: www.musac.eu
Locatie: Salviuskerkje, Platz 2, 6141 AT Limbricht; 
www.salviuskerkje.nl
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Vrijwilligerswerk  
 

Wij zoeken Vrijwilligers cq bestuursleden 

Het Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich  is drin-
gend op zoek naar iemand die ons als Vrijwilliger kan gaan 

uithelpen. 
 

Een enthousiaste man/vrouw gezocht die het leuk vindt om ver-
schillende activiteiten te doen! 

en bestuurs Lid wil worden. 

 

anders moeten wij voor de toekomst halaas afzeggingen gaan 
doen!!  

Reageer dan op deze vacature! 

Neem contact op 
via 

e-mail gemeenschapshuislimbricht@gmail.com 
 

en 
 

Tel.046-4525473                                                          

Gemeenschapshuis `t Woape van Lömmerich 
Past. De Gronckelstraat 1 

6141AG  Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema 17-11-2019 t/m 01-12-2019 
 

Zo  17-11-2019 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
    
Ma 18-11-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
  
Di   19-11-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 20-11-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  21-11-2019 Aero gym  19:30  KZ 
 Projectgroep  19:30 BK 
  
Vr   22-11-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Za  23-11-2019  Opbouw  mansluujzitting  20:30 GZ 
. 
Zo  24-11-2019  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
.  Mansluujzitting  10:00 GZ 
 
Ma 25-11-2019 Bridgeclub de molenbron  19:00 GZ 
   
Di   26-11-2019 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Fusion  20:00 KZ 
 Vereniging van eigenaren  20:00 GZ 
      
Wo 27-11-2019 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO  20:00 BK 
 
Do  28-11-2019 Aero gym  09:30  KZ  
 
Vr   29-11-2019 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 .   
Zo  01-12-2019  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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