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Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Johannes 12,20-33
…………………………..
illustratie ‘5de zondag 40dagentijd’
F4422a11
……………………..

De graankorrel
Jezus spreekt met heel eenvoudige maar helderklare vergelijkingen, waar je niet naast kan kijken. Hier
het beeld van de graankorrel. Zo één enkel korreltje kan zich 30-, 60- zelfs 100-voudig
vermenigvuldigen. Wat een inwendige kracht, wat een vermogen, wat een wondere kiemkracht! Eén
enkel gebaar bij het zaaien is voldoende om een overvloedige oogst te maaien.
Het lijkt alles zo vanzelfsprekend, maar als je zelf voor zo’n graantje moet spelen, zou je voor minder
twijfelen en huiveren. Ons leven uitzaaien op dat stukje wereld dat ons is toevertrouwd, is niet zo
vanzelfsprekend. Wij zien zo graag resultaat van ons handelen, wij willen het zelf in handen houden
en zeker spelen dat het wat uithaalt. En nu zegt het evangelie dat we ons maar moeten geven,
onberekend, vertrouwensvol.
Jezus zelf doet het ons voor als een perfecte leermester. Het kruis is alles behalve aantrekkelijk, maar
je kan er niet naast kijken. Hierin wordt Jezus’ gehoorzaamheid aan zijn opdracht ‘lief te hebben tot en
met’ uitdrukkelijk bewezen. Hij blijft de liefde gelijk geven, ook al moet Hij daar de hoogste prijs voor
betalen: zichzelf geven ten dode toe. Zich met alles wat in hem is toewijden aan de kwaliteit van leven
voor de anderen… dat is in het spoor van Jezus worden als graan in de grond van ons bestaan.
Nog nooit is God zover gegaan, nog nooit is God zo dicht bij mensen komen te staan, als een broeder
en behoeder van het leven.
CATECHESEDAG VORMELINGEN
Op zaterdag 3 maart, een dag met nog een laagje sneeuw, verzamelden al vroeg in de morgen, alle
vormelingen van onze geloofsgemeenschap in de zaal Den Abt in Wolfsdonk. Na een heerlijk ontbijt
werd er een spel gespeeld om elkaar beter te leren kennen. Priester Paul vertelde daarna 2
bijbelverhalen die de kinderen in groepjes verwerkt hebben. Vol ijver werd er gekleurd, verteld en
getekend. Na een pauze met een lekkere wafel en drankje werd er verder gewerkt, afgewisseld door
het zingen van enkele vormselliedjes. Priester Paul begeleidde ons op zijn gitaar. Vlak voor de
middag zijn we de kerk van Wolfsdonk gaan bezichtigen. Uiteraard werd dit voorafgegaan door een
kort sneeuwballen gevecht, eventjes stoom afblazen.
Een lekkere spaghettimaaltijd deed de hongerige buikjes zwijgen. Iedereen was druk in de weer om
alles terug op te ruimen. Een kort middagspel deed de kinderen deugd, vooral het spelen in de
sneeuw kon er niet aan ontbreken. Na de middag werden er nog 2 verhalen verteld en verwerkt, ook
afgewisseld met zang.

Een lekkere hotdog slot onze namiddag in Wolfsdonk af. Samen reden we naar de kerk van FatimaGijmel om de kerk te bezichtigen en om de viering bij te wonen. Op het einde van de viering nam de
priester zijn gitaar en begeleidde onze kinderen om nog een liedje te zingen. Dank u wel aan alle
catechisten om er een fijne dag van te maken en voor het klaarmaken van de maaltijden. Vooral dank
u wel aan priester Paul om ons te begeleiden op zijn gitaar en voor het ondersteunen van onze
kinderen en het leiden van deze dag. We zien al uit naar onze volgende catechesedag om er terug iets
fijns van te maken.
…………………………………….
Invoegen 4 foto’s catechesedag vormelingen
F4422b11 + F4422c11 + F4422d11 + F4422e11
…………………………………….

………………….
Graag in een kader
………………….

VIERINGEN TIJDENS DE GOEDE WEEK EN PASEN
Maandag 26 maart
19.30 u. : Chrismaviering in St.-Romboutskathedraal Mechelen
Dinsdag 27 maart
19.00 u. : Verzoeningsdienst in O.-L.-Vr.-kerk in Aarschot
Witte Donderdag : 29 maart
19.00 u. : Viering in Wolfsdonk
Goede Vrijdag : 30 maart
15.00 u. : Kruisweg in Sint-Pieter
19.00 u. : Kruisverering in Fatima-Gijmel
Stille Zaterdag : 31 maart
20.00 u. : Paaswake in Sint-Pieter
Pasen : 1 april
09.00 u. : Paasviering in Wolfsdonk
10.30 u. : Paasviering in Fatima-Gijmel
……………………
Einde kader
……………………
VERGEVINGSMOMENTEN TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD
Onze priester Paul geeft de mensen de gelegenheid voor een persoonlijk vergevingsmoment of biecht
in Sint-Pieter, dit onmiddellijk na de hoogmis van zondag 18 maart en zondag 25 maart, en ook op
zaterdag 31 maart van 9.00 u. tot 10.00 u. of na afspraak met de priester.
GEZINSPAASKAARSEN
Ook dit jaar worden de gezinspaaskaarsen aangeboden. Prijs van de kaarsen bedraagt
€ 20,00 voor de kleinste van 20 cm hoogte, € 40,00 voor 30 cm hoogte en
€ 70,00 voor 40 cm hoogte.
De paaskaarsen worden gewijd tijdens de viering van de Paaswake. Eventuele bestellingen dienen zo
vlug mogelijk binnen te zijn.
……………………….
Invoegen gezinspaaskaarsen
F4422f11
…………………………

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES
Doopvieringen
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden
daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
Data:
1 april : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel
6 mei : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
10 juni : Sint-Pieter Langdorp
1 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel
12 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 september : Sint-Pieter Langdorp
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 december : Sint-Pieter Langdorp
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)
MISINTENTIES
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te
danken voor een gunst.
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de
parochie.
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken
vooraf aangevraagd worden.
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT
Onze-Lieve-Vrouw: zondag om 11.00 u.
Christus-Koning: zondag om 8.30 u.
Ourodenberg: zaterdag om 19.00 u.
Rillaar: zondag om 10.00 u.
Gelrode: zaterdag om 18.30 u.
ACTIVITEITEN NATUURPUNT
Zondag 25 maart: Wandeling met als thema ‘Op zoek naar de bever in Vorsdonkbos-Turfputten’. Er
vertoeven al een aantal jaren verschillende bevers in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in
Gelrode. Met nachtcamera’s zijn er al waargenomen en ook zijn er ondertussen
verschillende dammen gemaakt in de beken die door het gebied lopen. We nemen jullie graag mee op
een wandeling om de sporen van de bever in het gebied te bekijken. Laarzen zijn tijdens deze
wandeling zeker nodig. Afspraak om 14.00 u. op het pleintje einde Wipstraat – Vorsenzang in Gelrode.
Meer info bij Erwin Rooms, 0497.02.69.84 of rooms.e@gmail.com

Zaterdag 14 april: Beheerwerkdag op de Molenheide in Langdorp. Afspraak om 09.00 u. aan de
Heimolen, hoek Windmolenstraat- Molenheidestraat in Langdorp. Meer info bij Luc Storms, 016 50 12
13 of luc.storms@skynet.be
Zaterdag 21 april: Beheerwerkdag in de Meertsels in Aarschot. Afspraak om 13.30 u. op de hoek van
de Meertselstraat – Liersesteenweg in Aarschot. Meer info bij Marcel Velle, 0494 30 21 66
Zondag 13 mei: Bloemenwandeling in Achter Schoonhoven. Op dit moment staan knolsteenbreek,
pinksterbloem en breedbladige orchis in bloei. De ideale periode om de wandelaar te laten genieten
van onze bloemrijke hooilanden. Afspraak om 14.00 u. aan de St. Pieterskerk van Langdorp,
Langdorpsesteenweg 299. Meer info bij Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99 of linda.ronny@skynet.be
Zaterdag 26 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de Vorsdonkloop. Om 14.30 u. start van de
orchideeënwandeling in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten, om 15.30 u. pannenkoekenloop
voor kinderen, om 17.00 u. start Vorsdonkloop (verschillende afstanden). Dit alles vertrekt op het
pleintje aan het einde van de Wipstraat-Vorsenzang in Gelrode. Ook terras met hapje-tapje,
kinderanimatie, muziekoptredens. Meer info bij Jan De Wyngaert, 016 56 62 52 of
vorsdonkloop@gmail.com
Zondag 27 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de een vroegochtendwandeling in VorsdonkbosTurfputten met ontbijt. Afspraak om 07.00 u. op het pleintje aan het einde van de Wipstraat –
Vorsenzang in Gelrode.
Meer info en inschrijven voor het ontbijt: vorsdonkloop@gmail.com
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LANGDORP
WEEKMISSEN IN SINT-PIETER
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld. Indien er door
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de
vieringen op zondag. Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden.
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL
Dinsdag 27 maart: Vastenvoettocht
Woensdag 28 + Donderdag 29 maart: Oudercontacten 6e leerjaar
Vrijdag 30 maart: Kruisweg
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei: Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER
Vanaf oktober wordt er terug secretariaat geopend voor de parochie Sint-Pieter.
Waar : pastorij Langdorpsesteenweg 299
Wanneer : woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u.
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf. Dit wordt wel tijdig
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail
ni.adams@telenet.be
U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen
doopaanvragen,......
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen.
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
…………………………
Invoegen affiche lenteconcert
F4422g11
………………………..

KVLV LANGDORP
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of
gevorderd,..
Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief.

GIJMEL
………………………….
Invoegen flyer Quiz
F4422h11
…………………………

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen,
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties,
doopaanvragen,…

SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL
Woensdag 28 + Donderdag 29 maart: Oudercontacten 6e leerjaar
Vrijdag 30 maart: Vastenvoettocht
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT
26 Maart: Handlettering actief-creatief om 19.00 u.
23 April: Koken op drukke dagen om 19.00 u.
28 Mei: Brunch en Ontbijt om 19.00 u.
25 Juni: Koken op drukke dagen om 19.00 u.
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u.
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u.
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven
Locatie: Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u.
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag, om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima.
OKRA GIJMEL
Wij zijn een groep van 55-plussers.
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen.
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten:
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer),
line-dance, vrijdag wandelen.
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten?
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij: Vandenberg Irène 0472.73.49.65.

WOLFSDONK

TWEEMAAL HUWELIJKSJUBILEUM IN WOLFSDONK
Rik Van Dijck en Lief Verreydt: 60 jaar huwelijk
……………………………………
Invoegen foto Rik en Lief
F4422i11
……………………………………..

Jos Vissers en Anna Mans: 65 jaar huwelijk.
………………………………..
Invoegen foto Jos en Anna
F4422j11
………………………………..

PAROCHIEKOOR WOLFSDONK
-Repetities voor de paasviering van 1 april gaan door op volgende vrijdagavonden
van 18.00 u. tot 19.00 u. in de kerk: 16 maart, 23 maart en 30 maart
-Zingt u graag ? Het parochiekoor Sint-Antonius Abt verwelkomt graag nieuwe zangers.
Meer info: Leo Janssens: 013.78.44.28 of 0477.688.624 leo.janssens6@telenet.be
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
CONCERT FANFARE WOLFSDONK
K.F ‘De Verenigde Vrienden’ uit Wolfsdonk nodigt u graag uit op haar jaarlijks concert op zaterdag 24
maart om 20.00 u. in CC Het Gasthuis te Aarschot.
Onder leiding van dirigent Philip Gorts brengen de muzikanten u een muzikale avond met een
gevarieerd programma.
Kaarten in voorverkoop aan € 7,00 via de website van het CC www.hetgasthuis.be
Aan de kassa betaal je € 9,00 en voor kinderen onder de 12 jaar bedraagt de toegang
€ 7,00.
Er is parkeergelegenheid op de parking van Carrefour market, gelegen schuin tegenover het Cultureel
Centrum.
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK
Verantwoordelijke: Leo Janssens
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u.

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD.
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be
----------------VIERINGEN
-----------------

LANGDORP
Zondag 18 maart: Eucharistieviering om 10.30 u.
Naamopgave Eerste Commununicantjes
-Zr. Josephine Janssens en familie.
-Jgt. Edward Wouters, Maria Wuyts en kinderen, Louise Verbruggen, ouders en kinderen.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 17 maart: om 07.45 u.
Dinsdag 20 maart: om 07.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 17 maart: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Victor, Maria en Berthilia Bergen.

WOLFSDONK
Zondag 18 maart: Eucharistieviering om 9.00 u.
-Jaargetijde voor Simone Verhaegen.

---------------------------Rubriektitel
---------------------------NUTTIGE ADRESSEN
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op
www.sintpieterlangdorp.be
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL
Parochiesecretariaat
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65.
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK
Parochiesecretariaat
Verantwoordelijke: Leo Janssens
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.
…………………
Invoegen knipsel parochiezaal
F4422k11
………………

WACHTDIENSTEN
Huisarts
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om
08.00 u. nà de feestdag.
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560
Apothekers
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.
http://www.apotheek.be

