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5 vragen over de vastentijd 

 Wat is vasten? Vasten betekent zich iets van het 
aangename van het leven te ontzeggen om onze ziel daardoor 
meer los te maken van onze zelfzucht en meer te richten op de 
liefde tot God en de naasten. Door het vasten verenigen wij ons 
meer met Christus, die het moeilijke van zijn lijden en kruis heeft 
gedragen om ons te verlossen.  

 Hoe kun je vasten? Vasten kun je door minder eten of 
snoepen, of bepaalde spijzen minder te eten. Omdat het echter 
gaat om een zich 
vrijmaken van een al 
te grote gehechtheid 
aan aangename 
dingen is ook het 
‘digitale’ vasten zeer 
zinvol: ga minder TV 
kijken, minder 
facebooken, minder 
computerspelletjes doen en gebruik de tijd voor persoonlijk 
contact met anderen of verdieping in goede lectuur over het 
geloof. Geld dat je spaart door minder royaal te leven kun je 
geven aan acties voor de armen. 

 Hoe lang duurt de vastentijd?  De kerk kent een vastentijd 
van 40 dagen, van Aswoensdag tot Pasen, als verwijzing naar 
de 40 dagen die Jezus gevast heeft of ook naar de 40 jaar die 
het volk Gods door de woestijn naar het Beloofde Land trok. 

 Zijn er nog andere vastendagen? Iedere vrijdag is voor de 
katholieke Kerk een onthoudingsdag, waarop men zich iets dient 



te ontzeggen, b.v. door geen vlees te eten of niet te snoepen. De 
kerk kent ook een ‘eucharistisch vasten’, dat men namelijk één 
uur voor het ontvangen van de H. Communie niets meer eet of 
snoept. Hierdoor wordt men opgeroepen om zich bewust te 
blijven van het grote geschenk van de H. Communie, waarin wij 
Christus ontvangen. 

 Moet iedereen vasten? Tot vasten en onthouding van een 
bepaalde spijs of snoep is iedereen gehouden vanaf 14 jaar. Het 
strikte vasten (= op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees 
eten) geldt voor iedereen van 18 t/m 59 jaar. 

 
Kerkdiensten 
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 
Lenie Alofs-Lomme; 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.) voor Gil Storms (jaard.); 

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

Maandag 13 maart:          
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.  
Dinsdag 14 maart:        
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis:  voor Mia Lomme en de overleden 

familieleden (st.). 
Woensdag 15 maart:        
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de gezinnen. 
Donderdag 16 maart:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 17 maart:  
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 18 maart: Vooravond 4de 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 Jan Op den Kamp; voor Frans Alofs; voor 
Joep Evers. 

Zondag 19 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd (Laetare) 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor ouders Frans 

Pernot en Nellie Pernot-Kupers (jaard.); voor José Hornesch-
Perebooms;  

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie;  
14.00 uur, Limbricht, doopviering 
Maandag 20 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria         
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de stervenden. 
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de kruisweg.  
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn: t.e.v. St. Jozef 
Dinsdag 21 maart:  
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met bidden van de Kruisweg. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel.  
Woensdag 22 maart:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: om roepingen 
Donderdag 23 maart:                
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 24 maart:             
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap 
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 Frans Alofs; jaardienst voor Sjaak Dreissen, 
overl. ouders Dreissen-Knoors en overige familieleden (st.);  
jaardienst voor Annie en Tjeu Fuchs; voor Lenie Alofs-Lomme; 
voor Christine Kusters-Nohlmans (offergang).   

Zondag 26 maart: Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Pierre 

Notermans en Mia Notermans-Soons (gest. jaard.) 
11.00 uur, Limbricht: voor de parochie; 
14.00 uur, Limbricht, doopviering 
 
In de Heer overleden is: 
Jo Salden, Dorpsstraat 24, Guttecoven, 83 jaar. 
Moge hij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte 
met dit verlies. 



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: 
Maandag 13-3 en 27-3, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 
Biechtgelegenheid: 

Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht 
 
Feest St. Jozef 
Omdat dit jaar 19 maart , de 
eigenlijke feestdag van St. Jozef op 
een  zondag valt, wordt dit 
bijzondere feest een dag 
verschoven.  
Dit jaar vieren wij op maandag 20 
maart deze grote heilige van de 
Kerk. De hh. Missen zijn om 09.00 
uur en om 19.00 uur (in de oude 
vorm). Beide missen zijn in 
Limbricht. Welkom! 

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

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


