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Help de slachtoffers van de aardbeving 
De recente verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië hebben voor 
veel slachtoffers gezorgd. De schade is enorm en er zijn honderden 
doden en vermisten. Men werkt momenteel met man en macht om 
zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen en medische 
zorg te bieden. Het Missiebureau heeft contact met Father Francis in 
Antakya (voorheen Antiochië). Antakya ligt op minder dan tweehonderd 
kilometer van Gaziantep, de stad dicht bij het epicentrum van de 
aardbeving. 
Francis vertelt: 
“Hele gebouwen 
zijn ingestort, 
moskeeën en 
kerken zijn 
verwoest. Er zijn 
al vele doden 
geteld en er 
liggen nog veel 
mensen 
begraven onder 
het puin. Het is 
ijskoud, er is 
geen licht en geen water. De straten liggen vol met puin en zijn 
onbegaanbaar. De parochiekerk is grotendeels onbeschadigd. Maar de 
moskee en de minaret die vlak naast de parochie stonden, zijn ingestort. 
Twee grote moskeeën in de stad werden ook verwoest, evenals de 
orthodoxe kerk en de protestantse kerk. De parochie heeft haar deuren 
geopend om ontheemde gezinnen op te vangen. Ze voelen zich hier 
veilig, maar er is een enorme behoefte aan water, voedsel, tenten en 



dekens. We hebben een hulpplan voor deze eerste dagen, maar ook 
voor de langere termijn is hulp nodig. Met uw gift kunnen we 
hulpgoederen uitdelen, zoals warme winterkleding, dekens, voedsel en 
hygiëneartikelen.” 
Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze 
aardbevingen. Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met 
Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied bovendien 
niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale 
hulpverlening ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de 
Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de mensen in 
Syrië snel de hand te kunnen reiken. 
Uw bijdragen kunnen overgemaakt worden ten gunste van 
rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Missiebureau 
bisdom Roermond onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie 
Turkije en Syrië’ 
 

Nieuwe dagkapel in Limbricht: St. Mathiaskapel 
In de voormalige misdienaars-
sacristie in de kerk van Limbricht is 
in de afgelopen weken een dagkapel 
ingericht, met name voor de 
winterperiode. Daardoor kunnen ca. 
70% van de stookkosten van de kerk 
bespaard worden. Het retabel van 
het St. Mathiasaltaar uit de oude 
kerk, dat al tientallen jaren ergens in 
de hoek stond, heeft daarin een 
prominente plaats gekregen. En het 
drieluik van de verloving van Maria 
en Jozef, dat eerder grondig 
gerestaureerd werd, siert nu het 
altaar van de kapel en wordt dus 
weer voor de eredienst gebruikt. Alle 
door-de-weekse vieringen zijn 
voorlopig in deze St. Mathiaskapel. 
U bent welkom. 
 
In de Heer overleden zijn: 
Ger Stevens, Bovenstraat 8 Limbricht, 82 jaar 
Huub Leenders, Kerkstraat 42, Guttecoven, 92  jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 



Kerkdiensten 
Zaterdag 18 februari: Maria op Zaterdag 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie:  voor 

Gertha Bogie-Dreissen; voor Frans Alofs.     
Zondag 19 februari: Zevende zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor overleden 

ouders Niessen-Zaad (gest.jaard.); voor Michiel Queis (weekd.) 
Vastelaovesmis met muzikale opluistering Hermenie “Te laat 
begoosj”; 

11.00 uur: Limbricht: H. Mis voor de parochie; gest. jaardienst voor 
Pierre Schrijen. 

Maandag 20 februari:          
Vandaag geen H. Mis in Limbricht en geen Aanbidding in Guttecoven  
Dinsdag 21 februari: H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar       
Vandaag geen Gebedsuur in Einighausen  
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor onze bisschop.  
Woensdag 22 februari: ASWOENSDAG: Vasten en onthoudingsdag        
19.00 uur, Guttecoven: Plechtige H. Mis:  met uitdelen van het askruisje 

: om Gods zegen over de parochies van Einighausen, Guttecoven 
en Limbricht. 

Donderdag 23 februari:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen 
Vrijdag 24 februari:  
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 25 februari: Vooravond 1ste zondag van de veertigdagentijd          
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie:  

zeswekendienst voor Christine Kusters-Nohlmans; jaardienst voor 
Tilla Muris-Dreissen en Nic Muris (st.); voor Gertha Bogie-
Dreissen; voor Frans Alofs; voor Sjra Goltstein en de familie 
Goltstein en Perebooms.   

Zondag 26 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Nico Queis 

(jaard.); voor Jeanne Fijen (gest.jaard.); voor Paul Jeurissen en 
Ger Stevens v.w. Oude Ambachten Einighausen;  

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Wim Meuwissen 
(offergang); voor Jo Kurvers; 

 



Maandag 27 februari:         
Vandaag geen h. mis in Limbricht. 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de kruisweg.  
Dinsdag 28 februari:  
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Lies Lomme en de overleden 

familieleden (st.).  
Woensdag 1 maart:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jac van Neer; 
Donderdag 2 maart:                
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken 
Vrijdag 3 maart:             
09.30-10.15 uur en 15.30-16.15 uur: Ziekencommunie. 
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
18.40 uur, Limbricht: Rozenkrans tot eerherstel. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn: voor Jeanne 

Schaghen-Frencken 
Zaterdag 4 maart: Vooravond 2de zondag van de veertigdagentijd 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie: 

Zeswekendienst voor Gertha Bogie-Dreissen; jaardienst voor 
René Salden (st.); jaardienst voor Maria  Antoinetta Douven (st.); 
voor Frans Alofs.   

Zondag 5 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie. 
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie; pl. zesweken-

dienst voor Rosie Vleeshouwers-Hermans;  voor Ad Willemsen 
(offergang); voor Jo Kurvers (offergang); 

Maandag 6 maart:         
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.  
Dinsdag 7  maart: HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen  
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 8 maart:  H. Johannes van God, religieus 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
19.45 – 20.45 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. 
Donderdag 9 maart: H. Francisca Romana, Kloosterlinge 
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
 



Vrijdag 10 maart:             
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:   
Zaterdag 11 maart: vooravond 3de zondag van de veertigdagentijd 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht:  Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie: 

jaardienst voor de overleden ouders Strijkers-Pennings (st.); voor 
Frans Alofs.   

Zondag 12 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Harie Leenders 

(gest.jaard.); voor Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans 
(gest.jaard.) 

11.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de parochie; gest. jaardienst voor ovl 
ouders Vleeshouwers-van Cleef;    

 

De kerken zijn voor persoonlijk gebed 
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

 
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 14.00 tot 14.45 uur. 
In Einighausen tijdens het gebedsuur van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Huispaaskaarsen te bestellen: 
Met Pasen wordt in de Kerk de 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 voor 19 maart. 
 

Om te noteren: 
Zondag 5-3, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Maandag 6-3, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 

Biechtgelegenheid: 
Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht 
 



Het Askruisje – begin van de vastentijd 
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd ofwel 
Vastentijd. Het zijn 40 dagen van voorbereiding op 
het Paasfeest. Zoals de naam al zegt zijn het 
vastendagen, d.w.z. dagen waarin wij ons bewust 
iets ontzeggen om op deze wijze in onszelf meer 
ruimte te scheppen voor God en de naaste. Dat 
kan een vasten zijn wat betreft eten en drinken, 
maar ook een ‘elektronisch’ vasten: denkt u maar 
aan T.V. of Internet. Door dit meer selectief te 
gebruiken en er bewust wat minder tijd aan te 
besteden heb je meer tijd voor de ander. 
De vastentijd is niet zo maar een tijd om te ‘lijnen’, maar een tijd om ons 
leven naar God toe uit-te-lijnen. Neem eens wat meer tijd om te bidden 
en om de draad weer op te pakken wat betreft het bezoek van de heilige 
mis op zondag.   
Wij beginnen de vastentijd met het ontvangen van het askruisje. 
“Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren!” wordt erbij 
gezegd. Woorden, die ons herinneren aan de vergankelijkheid van het 
leven en dat wij eens voor God rekenschap moeten afleggen. Een 
oproep om ons leven op een goede manier serieus te nemen. 
Dit jaar is de gezamenlijke mis voor alle drie de parochies op 
Aswoensdag in Guttecoven om 19.00 uur.      Welkom! 

Aswoensdag is een echte vasten- en onthoudingsdag. Op deze 
dag wordt geen vlees gegeten en gelovigen tussen 18 en 60 zijn 
opgeroepen om slechts één volle maaltijd te gebruiken. 
 
Volgende tarieven gelden per 1-1-2023 voor misintenties: 

- Een eenvoudige H. Mis door de week: € 15,00. 
- Een H. Mis op zondag of kerkelijke feestdag: € 30,00. 
- Een uitvaart of huwelijksmis: € 500,-- 

 
 

Mogen wij ook in 2023 op uw 
kerkbijdrage rekenen? 
Bij voorbaat dan.! 


