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 Jaargang 53         Nummer 02      01 februari 2020

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 09 februari 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

31 januari        Badmötsjebal (10-16 jaar)

februari 
01 februari Prinsenreceptie + prinsenbal
2 februari 15.00 uur, concert kamerorkest locatelli SK
9 februari 15.00 uur, voorstelling de zachte krachten SK
16 februari 15.00 uur, concert kambulova en richards SK 
20 februari Auwt wieverbal
21 februari Afhalen optocht nummers
21 februari Carnavalsmis
22 februari Maske ophangen
24 februari Optocht + Optochtbal 
25 februari Kinderbal
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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
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Prins VV de Doale 2020 stelt zich voor

Zaterdag 18 januari is in een goed gevulde Doaletempel Harrie 
Wehrens uitgeroepen en
geïnstalleerd tot 50ste Prins van vastelaovesvereiniging de Doale uit 
Limbricht. 

Harrie, die zal regeren als Prins Harrie de tweede, zag het levenslicht 
53 jaren geleden in Nuth maar woont met samen met zijn partner 
Yvonne al geruime tijd in Limbricht en is als jeugdleider actief 
betrokken bij de voetbalopleiding van VV Zwentibold. 

In het dagelijkse leven is Harrie werkzaam bij 4plusbouwmaterialen 
in Born en vader van 3 zonen.

Op zaterdag 1 februari zal Prins Harrie 2e samen met jeugdPrins 
Vinz 1e  en jeugdPrinses Myrthe 1e  receptie houden in het 
gemeenschapshuis aan de Gronckelstraat 1 in Limbricht. Aanvang 
18.33 uur.
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jeugdPrinsepaar V.V. de Doale 2020 stelt zich voor

Dit jaar zullen Vinz Stelten en Myrthe Reubzaat als jeugdprins Vinz 
1e en jeugdprinses Myrthe 1e heersen over de jeugd in het Doaleriek. 

Vinz is 11 jaar oud woonachtig in Limbricht en zit in groep 8 op 
basisschool de Lemborgh in Limbricht. 
Hij voetbalt bij 3 keer per week bij VV Zwentibold.
Naast voetballen speelt hij graag op zijn Playstation of telefoon en 
vind hij het leuk om samen met zijn vrienden buiten te spelen. Ook 
is hij een trouwe supporter van Fortuna Sittard waar Ciss zijn grote 
held is. 

Myrthe is ook woonachtig in Limbricht en eveneens 11 jaar oud. Zij 
zit in groep 8 van basisschool de Lemborgh en speelt saxofoon bij 
muziekvereniging Vriendenkring in Limbricht, bij het jeugd- en grote 
orkest. Daarnaast speelt ze bij de toneelclub “Bergse Brök Jeug”. 
In haar vrije tijd loopt ze graag met haar hond “Balou” of gaat ze 
shoppen. 
Ze vindt eigenlijk alle carnavalsmuziek leuk, maar Mae&Nynke (haar 
grote zus Nynke), Kartoesj, Spik en Span, Hoondervel en Beppie 
Kraft hebben wel haar voorkeur..

Hun lijfspreuk voor deze carnaval is:

Laot alles rood-gael-gruin kleure,
dan laote veer es jeugPrinsepaar van ós heure.
Veer wille d’r same mit uch gans veur gaon,
Deze vastelaovend gaon v’r viere of d’r geine mörge zal besjtaon.

Vastelaovend saame



     

.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 

1 februari t/m 16 februari 2020 
 
ZEGENINGEN 
Op 3 februari vieren wij de gedachtenis van de H. Blasius. Rondom zijn 
feest wordt de Blasiuszegen uitgedeeld, dit jaar ook op 1 en 2 februari.  
Blasius was een arts, die in de vierde eeuw in 
Armenië leefde. De mensen waardeerden hem 
vanwege zijn hulpvaardigheid en het feit dat hij 
geen verschil maakte tussen rijk en arm, vriend 
of vreemdeling, gelovige of ongelovige.  
Daarom werd hij na het overlijden van de 
plaatselijke bisschop gekozen tot diens 
opvolger.  
Enkele jaren later begint echter een nieuwe 
christenvervolging. Ook bisschop Blasius 

wordt gevangen genomen. In de gevangenis -
zo wordt verteld - wordt op zijn voorspraak een 
kind, dat een visgraat had ingeslikt, voor de 
verstikkingsdood gered. Door de bijzondere 
Blasiuszegen roepen wij ook nu nog de 
voorspraak van deze heilige bisschop in “bij 
keelziekten en alle andere kwaad”. 
De Kerk kent echter nog vele andere 
zegeningen. Zo kunnen kinderen of zieken 
gezegend worden; verloofden, die zich 
voorbereiden op hun huwelijk of een moeder, 
die in verwachting is. 
Ook is het goed om de priester te vragen om 

een huis of nieuwe woning in te zegenen. Op deze wijze plaatst men het 
leven van het gezin bijzonder onder de bescherming van God. Ook een 
auto kan gezegend worden. In sommige parochies gebeurd dit voor de 



vakantie of rond het feest van St. Christoffel (24 juli). Maar je kunt ook 
een afspraak maken met de pastoor voor een aparte zegening.  
Ook kleinere dingen: rozenkransen, medailles, een kruis- of 
heiligenbeeld worden gezegend. 
Een heel eenvoudige zegening is ook als ouders hun kinderen een 
kruisteken op het voorhoofd maken. Op deze wijze vraag je Gods 
bescherming over je kind.  
Door middel van deze zegeningen wil God met ons meegaan op onze 
levensweg. Aarzel niet om de pastoor te vragen voor b.v. de zegening 
van je huis. 
 
Viering Maria Lichtmis met kaarsenprocessie  
Op zaterdag/zondag 1 + 2 februari vieren wij het feest van Maria 
Lichtmis. De H. Mis begint dan met een kaarsenprocessie ter 
herinnering aan de opdracht van Jezus in de tempel, waar Hij als het 
“Licht der wereld’ begroet werd. Alle parochianen zijn hiervoor welkom. 
Zondag 2 februari is om 11.00 uur in Limbricht ook een gezinsmis.  
 
Gezinsmissen 
Alle ouders en kinderen zijn speciaal 
voor de gezinsmissen uitgenodigd. 
Deze zijn zondags om 11.00 uur in 
Limbricht op: 

 2 februari;  
 8 maart;  
 5 april;  

 
Om te noteren: 

Maandag 3-2, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
Woensdag 5-2, 20.00 uur: ouderavond ter voorbereiding op het 

Vormsel”, Basisschool “De Lemborgh”. 
Zondag  9-2, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
Dinsdag 11-2, 20.00 uur: cursus Ethiek, pastorie  
 

Mogen wij ook in 2020 op uw kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dank! 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBq5aM1bLYAhViJ8AKHX1tAYIQjRwIBw&url=http://holycrossrumson.typepad.com/pastor/2011/02/mass-attendance-religious-education-students.html&psig=AOvVaw1dmAWl1o8ZQmULzSS4xGmn&ust=1514755115388218


Kerkdiensten 
Zaterdag 1 februari:   
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis (Gregoriaans) met 

kaarsenprocessie: voor de parochie; jaardienst voor Maria 
Wetzels (st.).        

Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
Zondag 2 februari: Hoogfeest van Maria Lichtmis; Opdracht v.d. Heer  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis met kaarsenprocessie: voor 

de parochie. Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met kaarsenprocessie: voor de 

parochie; voor Mia Zelisssen-Hochstenbach (off); voor Louis 
Menten (off);    

Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
Maandag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken. 
Aansluitend toedienen van de Blaziuszegen. 
Dinsdag 4 februari:  
14.00 tot 15.00 uur, Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.   
Woensdag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares 
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 6 februari: H. Paulus Miki en gezellen, martelaren  
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor fam. Otto-Causin. 
Vrijdag 7 februari:  
09.30 – 10.30 uur : H. Communie aan zeken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een bijzondere 

intentie (vK) 
Zaterdag 8 februari: Maria op Zaterdag  
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 Mathieu Helgers (st.); als 
jaardienst voor Anna Coenen-Penders (st.); voor Lieske Keulen-
Habets (offergang);  voor pastoor Ben Janssens.  

Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het jaar    
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; jaardienst 

voor Wil Heussen.  
Maandag 10 februari: H. Scholastica, maagd  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 



Dinsdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes   
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Aanbidding en Rozenkransgebed. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: jaardienst voor Mart Heutmekers.   
Woensdag 12 februari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen. 
19.45 tot 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 13 februari: 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 14 februari: HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop   
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor een bijzondere 

intentie (vK) 
Zaterdag 15 februari: Vooravond van de zesde zondag door het jaar  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  voor Mia 

en Lies Lomme (offergang).  
Zondag 16 februari: Zesde zondag door het jaar  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; 1ste 

jaardienst voor Wil Jessen; voor overleden ouders  Niessen-Zaad  
(jrd); voor Harie Lumens en Hubertina Lumens-Alberts (verj.); voor 
Mia Notermans-Hauwé; 

11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; gest. 
jaardienst voor Pierre Stoffels en Josephina Menten; jaardienst 
voor Harrie Wetzels, ovl familieleden en voor ouders Frenken-
Fijen.    

In de Heer overleden zijn: 
Jos Stevens-Venema, Valderenstraat 19, Geleen, 69 jaar. 
Gertha Wauben-van Deurzen, Dorpsstraat 1-A7, Guttecoven, 84 jr.  
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 

 
Zondag 28 juni 2020  Guttecoven: Processiezondag 
De jaarlijkse processie in Guttecoven zou dit jaar op zondag 21 juni zijn. 
Op dezelfde zondag is echter ook het Pinkpop in Landgraaf, waar velen 
die anders ook bij de processie meehelpen aanwezig zullen zijn. Het 
leek daarom beter om de processie een week te verplaatsen naar 
zondag 28 juni. Vriendelijk vragen wij u om met deze nieuwe datum 
rekening te willen houden. 
De route zal dan zijn: Kerk – Dorpsstraat – Veersestraat - (rustaltaar 
Kapel) – Veersestraat – Swentiboldstraat – Beukenboomsweg - 
(rustaltaar Dreissen) – Wijnrankenstr. – Kerkstr. – Dorpsstr. – Kerk.   
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Gala concert 
muziekvereniging Vriendenkring                      

Op 16 november jl. gaf Muziekvereniging Vriendenkring in het kader 
van haar 75 jarig bestaan een daverend Gala Concert in de Forum 
Zaal te Sittard. 

Dit concert zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdragen van 
ons publiek en de vele sponsoren. 
Dank daarvoor. Wij hopen ook een volgende keer weer een beroep 
op u te mogen doen.

Speciale dank aan de volgende sponsoren:
Zetra BV, Kinderdagverblijf Twinnie, Vleeshouwers Electro, Gijsen 
Optiek BV, Schildersbedrijf Leon Aben, Aannemers- & Timmer-
bedrijf Jos Wenmakers, Intratuin, Wielersport Math Salden, Kusters 
Uitvaartzorg, Jac Salvino Glas, Stichting Gemeenschapshuis Lim-
bricht, MR Hornstra Assurantiën, Mulders Buitenspecialist, Smaak-
punt, Landgoed Kasteel Limbricht, Schildersbedrijf M. Heiligers BV, 
Crijns boerderijwinkel, Café Salden,  Pootjes Enzo, Adams Muz-
iekcentrale, Triepels slagwerk vof, Chantal Jungbauer Logopedie 
Maatwerk, Marion Stans pedicure, Cafetaria Lömmerich, Regiobank 
Limbricht/Adviesgroep Reijnders BV, Autorijschool Ruber, Marcant 
partner in wonen, De Kleine Haan ijssalon, Eric Smeets Parket, 
Trattoria da Gigi, kapsalon Hairlook
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Verkoop “Vastelaoves-eier” 2020
Nog een aantal weken en dan is het zover: Vastelaovend 2020. Dit 
jaar organiseert de Auwt Prinsegarde Lömmerich (APL), na het suc-
ces 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 18 februari en woensdag 19 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 reserveringsfor-
mulier op onze website www.auwtprinse.nl in te vullen.

Reserveren kan tot uiterlijk 14 februari.

Hopende op voldoende belangstelling,

Auwt Prinsegarde Lömmerich
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Senioren Vereniging Limbricht
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Oproep aan alle (oud) LImbrichtenaren………..

Lijkt het jou leuk om oud teamgenoten, muziekvrienden, buurtgenoten 
of andere mensen waarmee je in het verleden een leuke tijd hebt 
beleeft weer eens bij elkaar te zien maar ontbreekt het aan tijd of 
ruimte om een dergelijke bijeenkomst te organiseren? Wij bieden in 
2020 dé ultieme mogelijkheid! 

Op vrijdagavond 15 mei zal in de feesttent, welke ter gelegenheid 
van ons bondsschuttersfeest op het sportveldencomplex wordt 
gebouwd, een heuse reünie-avond worden gehouden voor iedereen 
die in het verleden deel heeft uitgemaakt van het rijke Limbrichtse 
verenigingsleven.

Uiteraard gaan wij proberen om zoveel mogelijk oud-leden van onze 
eigen schutterij op de been te krijgen maar daarnaast zijn ook al 
andere organisaties hard in de weer om oud-medewerkers en –leden 
te mobiliseren.

Elke vereniging krijgt uiteraard de ruimte om een eigen, herkenbaar 
“herinneringshoekje” in te richten en er wordt gezorgd voor een 
passende muzikale omlijsting. Daarnaast zorgen wij voor de 
verspreiding van uitnodigingen en de nodige PR-acties om deze 
avond zoveel mogelijk (oud) Limbrichtenaren op de been te krijgen.

Wil je jou buurtvereniging, sportclub, vriendengroep of andere 
groepering aanmelden voor deze memorabele avond? Stuur dan 
een mail naar reunie@sintsalvius.nl en er wordt contact met je 
op genomen. Telefonisch aanmelden kan via ons secretariaat op 
telefoonnummer 06-14409175.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur en leden 
schutterij St.Salvius Limbricht
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Nieuwjaarsontbijt: woensdag 8 januari  
Van 10.00- 12.00 uur  
Uitgebreid Nieuwjaarsontbijt met alles erop en eraan! 
Eigen bijdrage:  €10,- en aanmelden graag vóór 24-12-19 
 

Nieuw!!! Prijsjes kienen:  vrijdag 31 januari 
Van 14.00- 16.00 uur (zaal open 13.30 uur)  
Gezellige kien-middag. Eigen bijdrage € 4,00 per kaart 
Kopje koffie / thee: €0,75 en fris: €1,00 
(Bij voldoende belangstelling kienen we elke laatste vrijdag  v.d. maand)  
 

Carnavalsmiddag: maandag 10 februari 
Van 14.00- 17.00 uur.  Gezellige carnavalsmiddag! 
Meerdere verássende optredens….  én inmiddels traditie:  
De Nônnevotteclub” mét hun lekkere votjes.  Alaaf-Alaaf-Alaaf!!! 
 
 

Wij wensen iedereen van harte fijne feestdagen toe!
                                                                 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 
Info/opgeven: 046-4527272 of Gertie de Klein 06-133 70 258 

Hof van Eynatten 1 te Limbricht 
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S.G.L.  Bezettingsschema 02-02-2020 t/m 16-02-2020 
 

Zo  02-02-2020 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
Di   04-02-2020 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
  
Wo 05-02-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 . 
Do  06-02-2020 Aero gym  19:30  KZ 
 .  
Vr   07-02-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Cindy carnavals  09:30 KZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
  
Zo  09-02-2020  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
   
Di   11-02-2020 KBO (gym)  11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z 
 Bond van ouderen  13:00 GZ 
 Fusion  20:00 KZ 
       
Wo 12-02-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 EHBO jaarvergadering  20:00 BK 
 
Do  13-02-2020 Perganaze Receptie  12:00  
 Aero gym  09:30  KZ  
 
Vr   14-02-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)  19:00 GZ 
 .   
Zo  16-02-2020  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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VERSCHIJNINGSDATA CONTACTBLAD 2020
         VERSCHIJNINGSDATA     JAARGANG 53:     2020     

Editie: Kopydatum: Verschijning: Duur:

1 05-01-2020. 11-01-2020. 3 weken
2 26-01-2020. 01-02-2020. 2 weken
3 09-02-2020. 15-02-2020. 3 weken
4 01-03-2020. 07-03-2020. 2 weken
5 15-03-2020. 21-03-2020. 2 weken
6 29-03-2020. 04-04-2020. 3 weken
7 19-04-2020. 25-04-2020. 2 weken
8 03-05-2020. 09-05-2020. 2 weken
9 17-05-2020. 23-05-2020. 2 weken

10 31-05-2020. 06-06-2020. 2 weken
11 14-06-2020. 20-06-2020. 2 weken
12 28-06-2020. 04-07-2020. 2 weken
13 12-07-2020. 18-07-2020. 3 weken
14 02-08-2020. 08-08-2020. 3 weken
15 23-08-2020. 29-08-2020. 2 weken
16 06-09-2020. 12-09-2020. 2 weken
17 20-09-2020. 26-09-2020. 2 weken
18 04-10-2020. 10-10-2020. 2 weken
19 18-10-2020. 24-10-2020. 2 weken
20 01-11-2020. 07-11-2020. 2 weken
21 15-11-2020. 21-11-2020. 2 weken
22 29-11-2020. 05-12-2020. 2 weken

23** 12-12-2020** 19-12-2020. 3 weken

1 03-01-2021. 09-01-2021. 2 weken (o.v.b)

** Einddatum en -tijd kopij inleveren is zaterdag 12 dec, 18.00 uur!!
Vetgedrukt zijn de driewekelijkse edities.




