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 Jaargang 53         Nummer 03      15 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 1 maart 18.00 uur.
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Activiteiten-kalender
*SK: Salvius kerkje *KB: Kasteel Buurt

16 februari 15.00 uur, concert kambulova en richards SK 
20 februari Auwt wieverbal
21 februari Afhalen optocht nummers
21 februari Carnavalsmis
22 februari PletsjKonsear
22 februari Maske ophangen
24 februari Optocht + Optochtbal 
25 februari Kinderbal

1 maart  openstelling met orgelbespeling SK
8 maart concert vocaal totaal SK
15 maart  concert  musac en les hommes ventrus SK
22 maart concert maastricht society of music quartet concert SK
29 maart concert  ensemble zuiderwind SK
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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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Aafhaole van de optochnummers,
Vriedig 21 fibrewarie
Nao de vastelaovesmés in de kirk, kénne de optochnummers waere
aafgehaold in het gemeinsjapshoes, tösje 20.11 oer en 21.33 oer.
De zjurie is dan ouch aanwezig en ként zich al eine indrök vòrme van
uch deilnumming aan de optoch.

Geer krig dan de gelaegenheid òm uch oetbeelding in de optoch oet
te légke, mer geer houf nog neit alles te vertélle waat geer van plan
zeet.Het mòt natuurlik sjpannend blieve.

Op dae aovend zeen prins Harrie de 2 e , jeugprins Vinz de 1 e en
jeugprinses Myrthe de 1 e ouch aanwezig same mit hun adjudante en
vv de Doale. Ziej zulle jedere deilnummer traktaere op ein lekker
nònnevot.

’t Optochkòmmetee en de verkeersregelaers zeen ouch aanwezig.
De APL-kepel zal op deze aovend ein paar nummers ten geheure
brénge.

Ouch Doale en Doalinne die neit aan de optoch mitdoon zeen
oetgeneud òm nao deze gezellige aovend te kòmme. Dit is de aaftrap
veur de vastelaovend.

Insjrieve veur de optoch ként tot 20 fibrewarie òm 17.11 oer
mit de bòn oet de Täöterie of via de website van vv de Doale.

Belaef oetgeneud names vv de Doale.
’t Optochkòmmetee.
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Parkeerverbod, vastelaovesoptoch 
op maonjdig 24 fibrewarie.
De optoch vertruk òm 14.11 oer vanaaf ’t Burg. Coonenplein. Veer 
wille vraoge òm op ’t plein vanaaf 12.30 oer neit te parkere. In de 
parkeervakke veur de appartemente is gein probleem.

Ouch vraoge veer òm op de parkeerplaats achter de kirk neit te 
parkere vanaaf 12.30 oer tot 16.00 oer.

In de past. Janssensjtraot en de Sjteinsjtraot is ein parkeerverbod 
aan beids kenj vanaaf 12.30 oer tot 16.00 oer.

vv de Doale en ’t optochkòmmetee raekent op uch mitwirking, bedank
alvas.

Ziekenbezoek V.V. De Doale
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Harry 2e 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 . De Doale nemen dan contact 
met u op.



     

.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 

15 februari t/m 8 maart 2020 
 

“Keer om !” 
In de meeste nieuwe auto’s zit tegenwoordig een navigatiesysteem. 
Handig om in een onbekende omgeving de weg te vinden. En als je een 
verkeerde weg inslaat hoor je, soms tot vervelens toe: “Keer om, keer 
hier om!” Omkeren, op je schreden terug komen, is soms ook in ons 
eigen leven nodig. Wij merken het aan de maatregelen tot vermindering 
van fijnstof en CO2. Omkeren, je leven en gedrag veranderen, is niet 

prettig, maar wel noodzakelijk.  
Wij maken ons zorgen over het milieu en 
klimaat, over het leven op deze aarde, en 
niet onterecht. Maar zouden wij ons ook niet 
zorgen mogen maken om het geestelijke en 
morele klimaat waarin wij leven en vooral ook 
over ons eeuwig leven! Als God uit het leven 
van mensen verdwijnt, als de beleving van 
liefde en relaties steeds vager en willekeurig 
wordt – dan is dat ook van invloed op de 
mens en de maatschappij, dan raken 
mensen hun innerlijke houvast en oriëntering 
kwijt. Dan is het ook nodig om te keren en tot 

een heroriëntering te komen. Maar zijn we daartoe bereid?  
De Kerk begint met Aswoensdag aan de veertig dagen vastentijd. 
Daarbij gaat het niet alleen om vasten, om wat minder te eten, te 
snoepen of ‘digitaal’ te vasten. Want ook dat is vasten: Kijk eens wat 
minder TV en praat wat meer met elkaar; laat je telefoon liggen en 
verknoei je tijd niet met facebooken. Op deze wijze ‘vasten’ – kan je 
leven echt veranderen. Maar vooral is deze vastentijd een tijd van 
omkeer en bekering: een tijd om meer de omgang met God te beleven 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.rkdebestte.nl/wp-content/uploads/2018/02/assekruisje.gif&imgrefurl=https://www.rkdebestte.nl/2018/02/assekruutske/&tbnid=J8tTs023USJp7M&vet=10CAwQxiAoAWoXChMI6Mqzs7_E5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=2hVk9u9WtFbk4M&w=679&h=800&itg=1&q=askruisje&hl=nl&ved=0CAwQxiAoAWoXChMI6Mqzs7_E5wIVAAAAAB0AAAAAEA0


en in alle oprechtheid je eigen gedrag tegen het licht te houden, tegen 
het licht van God. Leef je wel goed in Gods ogen, naar Zijn geboden? 
Omkeren vraagt een duidelijke stap, maar zal ons altijd tot zegen zijn. Ik 
wens u een gezegende vastentijd. Uw pastoor. 
  

Om te noteren: 
Maandag 17-2 en 2-3, 20.00 uur: Bijbelmeditatie in pastorie 
Dinsdag 3-3, 20.00 uur: cursus Ethiek, pastorie  

Zondag  8-3, 12.00 uur: Koffie-uurtje in pastorie. 
 
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 tijdens het gebedsuur van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
In de Heer overleden is: 
Hub Vogten, Epesiastraat 47, Lanaken, 87 jaar 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte  
met dit verlies. 
 
 

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

 
Kerkdiensten 
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): voor Jo Wauben (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; uit dankbaarheid b.g.v. een huwelijksjubileum.   

Maandag 17 februar: Zeven H.Stichters van de Servieten:  
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 



Dinsdag 18 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 19 februari:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Donderdag 20 februari: 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen. 
Vrijdag 21 februari:    
09.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Ans Hikspoors. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Woorddienst b.g.v. de opening van de Carnaval 

in Limbricht. 
Zaterdag 22 februari: Feest van St. Petrus Stoel:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  voor Jac 

Mulleners (verjaardag); voor Mia en Lies Lomme; voor Schra 
Goltsteinen en fam. Goltstein en Perebooms.  

Zondag 23 februari: Zevende zondag door het jaar  
09.45 uur: Einighausen: H. Mis b.g.v. Carnavalszondag,  opgeluisterd 

door Kapel “Te laat begoosj”; voor de parochie; voor de levende 
en overleden leden van de “Smautbulen”,  voor Jeanne Fijen (jrd); 

11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; gest. jaard. 
voor Pierre Schrijen; voor Mia Sanders-Gorissen (off);     

Maandag 24 februari::  
Vandaag geen h. mis in Limbricht. 
Dinsdag 25 februari:  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius.   
Woensdag 26 februari: ASWOENSDAG, Vasten en onthoudingsdag: 
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis met uitdelen van het askruisje; voor de 

parochies van Einighausen, Guttecoven en Limbricht. 
Donderdag 27 februari:   
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 28 februari:  
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor Zr. Othilia 
Zaterdag 29 februari: Vooravond 1ste zondag van de veertigdagentijd:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie: als 

jaardienst  voor René Salden (st.); als jaardienst voor Tilla Muris-
Dreissen (st.); voor Piet Gijskens (offergang).  



Zondag 1 maart: Eerste zondag van de veertigdagentijd:    
09.45 uur: Einighausen: Pl. H. Mis: voor de parochie; voor Joseph, 

Caroline en Helena Dohmen (jrd); voor Nico Queis (jrd); 
11.00 uur: Limbricht: Gezongen hoogmis: voor de parochie; voor Mia 

Zelissen-Hochstenbach (off); voor Louis Menten (off); voor 
overleden ouders en echtgenote. 

Maandag 2 maart:   
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor een overleden priester (LE). 
14.30-15.10 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg. 
Dinsdag 3 maart:    
14.00 tot 15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de offeraars bij de Veldkapel.   
Woensdag 4 maart:  
19.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer;  
19.45 tot 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 5 maart: 
09.00 uur: Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 6 maart:    
09.30 – 10.30 uur : H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.00 - 15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
19.00 uur, Limbricht: Latijnse mis/oude ritus: voor overl. priesters 
Zaterdag 7 maart: Vooravond  2de zondag van de veertigdagentijd:  
16.00 tot 17.00 uur, Limbricht: biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis: voor de parochie;  voor Mia 

en Lies Lomme; voor pastoor Ben Janssens; voor Lieske Keulen-
Habets (offergang); als jaardienst voor de overleden ouders 
Strijkers-Pennings (st.); als jaardienst voor Maria Antoinetta 
Douven (st.).  

Zondag 8 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd:  
09.45 uur: Einighausen: Plechtige H. Mis: voor de parochie; voor 

Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans (jrd); voor Jos 
Stevens-Venema (OAE); 1ste jaardienst voor Nellie Stelten-
Venbruex, alsmede jaardienst voor Wil Stelten. 

11.00 uur: Limbricht: GEZINSMIS met uitdelen vastendoosje: voor de 
parochie; gest. jaardienst voor ovl ouders Vleeshouwers-van 
Cleef; jaardienst voor René Lemans;  

Gezinsmissen 
Alle ouders en kinderen zijn speciaal voor de 
gezinsmissen uitgenodigd. Deze zijn zondags om 
11.00 uur in Limbricht op: 
 8 maart en  5 april 

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
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Vastelaovend 6-daagse
In samenwerking met APL (Auwt Prinsegarde Limbricht) en AJL 
(Auwt Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen Limbricht) presenteren wij 
u de vastelaovend 6-daagse.

6 Dagen lang iedere dag vastelaovend in Limbricht. Wat is er allemaal 
te doen?

* Doale tempel = Gemeenschapshuis Limbricht, Gronckelstraat 1

20 feb
   21:11 Auwt Wieverbal - Cafe Salden
      -  Optredens van Sanne Cremers, Suze & Larissa, Roy    
 Meisters en DJ Tonny
21 feb
   19:00 Vasteloavesmis - Grote Kerk
    20:11 Optochtnummers afhalen - Doale Tempel
22 feb
    13:11 Pletsjkónsaer - Buiten bij Cafe Salden
     -   Optredens van Duo X-elle, De Geliënde, Suze & 
 Larissa, APL-Kapel, Sanne Cremers, Koep Marie, 
 Sjwaegele Bend, Driej en Ein, e.v.a
    15:11 Ophangen van het maske Doal -  Buiten bij Cafe Salden
   
23 feb
     17:11 Vasteloavend bij Cafe Salden
24 feb
     -14:11 Grote optocht Limbricht + Optochtbal in de Doale tempel
25 feb
     15:11 Kènjerbal - Doale tempel
     20:11 Aftellen tot 00:00 met de band BEES - Cafe Salden
     00:00 Verbranden van Maske Doal -  Buiten bij Cafe Salden
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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.

Vastelaovesmès
De “vastelaovesmès” zal op vrijdag 21 februari plaatsvinden om 
19:00 in de grote kerk.
Na afloop van de kerkdienst zal aansluitend het optocht nummers 
afhalen zijn in het gemeenschapshuis.

Carnavalsmaandag/dinsdag V.V. De Doale
Carnavals maandag is direct na de optocht het &quot;Optoch-
bal&quot; met DJ Bryan tot in de gezellige uurtjes.

Carnavals dinsdag is vanaf 15.11 uur het &quot;Kènjerbal&quot;.
Beide dagen worden gehouden in de &quot;Doale tempel&quot; ’t 
gemeenschapshuis Limbricht, dus komt allen.

Nu verkrijgbaar!!!
De DVD van Herberg d’n Doal 2020!
Heb je de revue gemist of wil je het nog eens allemaal herbeleven 
dan
is dit de kans om dit stukje onvervalste Lömmerichse historie in 
bezit te krijgen.
Voor slechts € 6,- is deze Dubbel-DVD voor jou.
Bestellen doe je via marco@doale.nl
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Senioren Vereniging Limbricht
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Boetegeweun Grote Grolsch Boetezitting, oftewaal 
Pletsjkònsaer op zaoterdig 22-02-2020.

Veur de 18e keer prizzentaert de Auwt Prinsegarde Lömmerich, 
same mit kaffee Salden òs Pletsjkònsaer op zaoterdig 22-02-2020.   
Deze middig geit sjus wiej de veurige 17 keer waer eine super 
gezellige middig waere. Daoveur zörge òs eige Lömmerichse 
artieste, woo veer heel greutsj op zeen en die altied waer prodeo 
op ein geweldige menaer veur òs klaorsjtaon. Veer höbbe de luxe 
in Lömmerich, dat veer eine kweekviever veur artieste höbbe!! 
Van groot tot klein is hiej biej òs te vénje en de meiste van hun zeen 
ouch al wiet boete Lömmerich bekénd, zowiej Driej en Ein, Koep 
Marie, Sanne Cremers, Vraem Veugel, Auwt Jeugprinse en 
prinsesse Lömmerich, Sjwaegelebend, Suze en Larissa, Leym-
borgkapel, APL kepel.                        
De Lömmerichse artieste gaon veur de wissel-pierlala. Ouch höb-
be veer waer artieste van boete Lömmerich weite te kòntraktaere, 
zowiej Duo XL, Neppie Kraft, LVK-finalis de Geliënde oet Huls-
berg en LVK-finalis Paul-Jean Jessen oet Zitterd. Òm 15.00 oer 
zal ’t kòmmetee “Maske Doal” aantrae en wurt       
’t maske opgehange. Dat is ’t offisjele mòment dat de vastelaov-
end in Lömmerich is begònne. Auwt prinse die ein jubilejum te viere 
höbbe waere gehuldig. Ein paar verrassinge sjtaon ouch geplend. 
Sjus wiej anger jaore, wurt de middig aanein gekalt door Thijs Arts. 
D’r is geine entree, dus jederein dae zich wilt ammezaere en/of 
ein lekker pilske wilt kòmme drénke is welkom.                                                              
                                                             
Es ’t duuster en get kauwer begint te waere geit ’t fees bénne in 
de kaffee wiejer mit meziek van de kepel Niks Dao oet Zitterd..                                                                                                                                        
                                                                                                                                            
**         ‘t Pletsjkònsaer begint òm 13.11 oer op de Pletsj.         **

Belaef oetneudigend:
De Auwt Prinse garde van Lömmerich. en kaffee Salden.
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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 16-02-2020 t/m 08-03-2020 
 

Zo  16-02-2020 Muziekvereniging drumband   09:30 GZ 
Di   18-02-2020 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
Wo  19-02-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
 Bond van Ouderen  19:30 BK 
Do  20-02-2020 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   21-02-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Afhalen Optoch nummers Doale  19:30 GZ 
 Muziekvereniging (korps)   19:00 GZ 
Zo  23-02-2020 Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Ma 24-02-2020 Optoch Bal Doale  14:00 Geh/Geb 
Di   25-02-2020 Kinder Bal Doale  14:00 Geh/Geb 
Wo 26-02-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  27-02-2020 Aero gym  19:30  KZ  
Vr   28-02-2020 Aero gym  19:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   20:00 ? 
Zo  01-03-2020  Muziekvereniging drumband  09:30 GZ 
Di   03-03-2020 KBO (gym)   11:00  GZ 
 Schildersclub  19:30 Z  
 Fusion  20:00 KZ 
 Vergadering Renovatie  20:00 BK 
Wo 04-03-2020 Muziekvereniging  (kienen)    18:00 GZ 
 Hatha yoga   19:00 KZ 
Do  05-03-2020 Aero gym  19:30  KZ 
Vr   06-03-2020 Aero gym  09:30  GZ 
 Muziekvereniging (korps)   09:00 ?  
Zo   08-03-2020 Muziekvereniging drumband  10:00 GZ 
    

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