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KERST IN WOLFSDONK
Met veel kinderlijk enthousiasme werd het kindje Jezus door de engel in de kribbe gelegd op tweede
kerstdag in Wolfsdonk. Juf Erna en Leo hadden met de eerste communicanten een vertederend
kerstspel voorbereid. De kerk was versierd met zelfgemaakte groen geschilderde dennenbomen en de
vormelingen hadden fonkelende sterren geknutseld.
De gezinsviering werd voorgegaan door zonepastoor Rudy en diaken Bert. Priester Rudy legde in zijn
homilie de klemtoon op de waarde van het gezin in onze tijd, onafhankelijk of het klassiek of nieuw
samengesteld is. De kern is het samenleven in liefde en daarvoor kunnen we ons inspireren aan het
model van de Heilige Familie. Bij het Onze Vader maakten de kinderen voor het eerst sinds lange tijd
als broers en zussen een grote kring rond het altaar.
De samenzang werd ondersteund door de koorleden onder leiding van dirigente Jo en aan het orgel
Rik die bovendien als jarige op een applaus werd getrakteerd. Zo ook de gezinnen en
medeparochianen voor hun aanwezigheid. Dank verder aan de kerststalbouwers, aan de mama’s Leen
en Katrien voor hun helpende hand bij het versieren van de kerk.
In combinatie met de ingetogen biddende viering op kerstdag, voorgegaan door priester Paul, was het
een Kerst die jong en oud vleugels gaf.

KERSTAVOND IN GIJMEL

Op vrijdagavond, 24 december, vierden de parochianen de kerstviering in de kerk. Niettemin we in
een donkere periode vertoeven, werd het lichtgevende en hoopvolle viering.
Mooie, sfeervolle kerstmuziek klonk door de kerk.
Enkele vrijwillige handen hadden op voorhand de beelden van de stal netjes klaar gezet, vlak voor het
altaar.
Ook de koningen stonden klaar, het leek net of ze op weg waren naar het stalletje.
Rosette had weer haar uiterste best gedaan om de kerk met mooie bloemstukken te versieren.
Dank u wel aan al de vrijwillige helpers om het zo fijn in orde te krijgen.
Ook een dank u aan priester Paul om de kerstviering intens te verzorgen.
Langs deze weg bieden we alle parochianen de beste wensen aan voor een hoopvol en vredevol 2022 !

MIDDERNACHTVIERING IN AARSCHOT

Voor het eerst sinds vele jaren was er in onze kerk een middernachtmis, die dus om klokslag 0 uur
begon. Ondanks (of dankzij?) dat late uur waren heel veel mensen uit Aarschot en de grote regio
aanwezig. Waarschijnlijk was ook de herinnering aan Kerstmis 2020 met alleen een gestreamde
kerstviering een uitdaging voor velen om dit jaar zelfs na 23 uur ’s avonds nog te kunnen samen
komen.
Bij het binnenkomen was er een ‘wauw’ gevoel: in het donkere kerkgebouw schitterden dwarrelende
sterren boven het altaar en trok het groene licht boven de kerststal, die vooraan was opgesteld, ieders
aandacht.
De pastoor en enkele medewerkers kwamen even later in stilte binnen en deelden het licht uit zodat
iedereen met zijn kaarsje de mensen rondom licht en warmte kon geven. De donkere kerk in volle
licht: een heel mooi beeld. Toen het Kindje in de mooi aangeklede stal werd gelegd, was de spanning
te snijden.
Het was spijtig dat het koor (weeral door corona!) geen warme kerstliederen kon zingen; Hilde en
Bart probeerden het goed te maken met hun stem, het orgel en de dwarsfluit.
Tijdens de homilie wees de pastoor op de weg tussen stal en kruis: blijdschap om de nieuwe Mens en
droefheid om Zijn lijden kunnen niet zonder elkaar. Het beeld van de schitterende sterren boven het
kruis en het koordoksaal vormde een heel mooi beeld. Een klein kindje dat ondertussen door de kerk
liep, recht op de stal af (en ook naar de doopvont!) kreeg alle aandacht én een applaus!
De vele aanwezigen volgden de anderhalfuur durende viering met veel respect (de fiere ‘suisse’ die
zich voor de gelegenheid in het kostuum van zijn overgrootvader had gestoken, kon dit alleen maar
bevestigen!).
Het licht van het mensgeworden goddelijk Kind liet iedereen vreugdevol de nacht ingaan met een
warm gevoel.

9 januari
Doop van de Heer
Lucas 3,15-16 en 21-22
Gedoopt worden en gedoopt zijn

Alvorens verder te lezen, een kleine denkoefening. Zoek een paar trefwoorden (koosnaampjes)
waarmee je jouw liefste mens op aarde best kan benoemen……
(neem rustig de tijd)
Mijn schattebout, mijn oogappel, het beste stuk van mezelf… Zó voelt Jezus zich aangesproken bij zijn
doopsel: “Jij bent mijn uitverkorene, de man naar mijn hart, mijn veelgeliefd kind.”
Toen wij als baby gedoopt werden, zouden diezelfde complimenten uit de mond van ons vader en
moeder kunnen klinken: “Jij bent mijn lieveling, mijn grootste schat op aarde, prachtige creatie ben
je!” Spijtig genoeg horen we dat dan nog niet; maar als men dat jaren later blijft herhalen… zulke lieve
woorden doen zoveel deugd en geven elke mens vleugels.
Dát hoorde Jezus bij zijn doop van Godswege. Hij noemde daarom God ook: zijn liefste Papa (Abba) en
dat bleef zo zijn leven lang. Dat is bij Hem de spirit, vanaf het begin van zijn pelgrimstocht doorheen
die tumultueuze wereld.
Maar er is meer. De Doper had het reeds voorspeld: Hij die na mij komt, is veel groter dan ik. Ik kom
gewoon het kwaad wegwissen, maar zijn doopsel herschept je tot nieuwe mensen, mensen met spirit
(heilige Geest en vuur). Hij brengt ons tot het bewustzijn dat wij Gods lieve kinderen zijn, Gods
oogappel, zijn hartendief, in staat om hoe langer hoe meer onze medemens ook zo te behandelen als
onze broer en zus, als allerliefste medemens, een mens van wie we door alles heen blijven houden.
(Voor Cardijn klonk het: ieder mens is een kind van God!)
Met zulke ingesteldheid staan we al met meer dan een voet in het Rijk Gods. Dat is: ‘thuiskomen in de
Liefde zelf’ Dát is pas echt en volop leven. Jezus ontdekte dit al biddend: daar hoort Hij die stem met
die lieve woorden. Leren we dan bidden als Hij.

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND

Oorlogsgeweld in Langdorp eind 18de eeuw
We ontvingen van een bereidwillige medewerker een artikel uit ’De Klok’ van 05/02/1938 met als titel
‘Aarschot in de vroegere oorlogen’ door Karel Rutgeerts.
Het is te interessant om niet over te nemen, maar onduidelijk zonder nadere toelichting en omzetting
in hedendaagse taal. We beginnen dan ook al met een nieuwe hoofding en een betere tijdsbepaling. We
maken hiervoor gebruik van wat Wikipedia ons vertelt over de Boerenkrijg:

Brigand is de naam die de Fransen gaven aan de Vlaamse opstandelingen die in de Boerenkrijg tegen de
Franse bezetter streden op het einde van de 18de eeuw. In de Franse taal betekent brigand gewoon
struikrover.
Door de Wet op de algemene dienstplicht van 5 september 1798 moesten alle jongemannen tussen 20 en
25 jaar dienst nemen in het ‘Franse bevrijdingsleger’. Een algemene dienstplicht was voorheen ongekend,
vermits legers bestonden uit vrijwilligers, aangevuld met huurtroepen.
De leuze ‘Voor Outer en Heerd’ (voor Altaar en Haard), motiveerde het volk om in opstand te komen tegen
de sansculotten.
De benaming ‘Boerenkrijg’ werd voor het eerst gebruikt in 1798 door een Mechelse kroniekschrijver. Maar
de bekende schrijver Hendrik Conscience heeft in 1853 met zijn boek ‘Boerenkrijg’ deze strijd wat
geïdealiseerd.
Wat in ‘De Klok’ te lezen stond
Broederlijkheid, Gelijkheid, Vrijheid, de grote idealen van de Franse Revolutie. Maar als je dan ziet dat
gans het volk onder de verpletterende hiel ligt van de veroveraar! Wat mag dat verwachten?
Ongetwijfeld de dood, maar dan nog, voorafgegaan door helse folteringen, zowel zedelijk als stoffelijk,
erger nog dan onze voorouders ze ooit gekend hebben.
Langdorp heeft voorzeker een ruim deel gehad in de wederwaardigheden van de Boerenkrijg. Het lag
immers in de nabijheid niet alleen van de stad Aarschot, maar ook van Westerlo, het dorp dat een groot
aandeel had in de krijgsbeweging van die tijd.
Het vee uit de stallen werd opgeeist als voedsel voor de soldaten. Gelukkig hadden de inwoners
voorzichtigheidshalve hun beesten al ondergebracht in de bossen ten noorden van de gemeente; in de
Wevels en de Langedonken waar de soldaten niet durfden te komen.
In de Gijmel kwamen de Fransen bij een vrouw om haar koetje. Ze weende waarop zeiden de
meedogenloze baldadigaards. ‘Daar gij weent om de koe, nemen we ook het kalfke mee’. Alzo roofden
ze de ganse rijkdom van het arme vrouwtje.
De gemeente moest ook hooi, haver, enz leveren. Tot in 1896 droegen de inwoners nog bij in de belasting
voor deze schulden.
De kerken van Langdorp en Wolfsdonk werden gesloten. De pastoor van Langdorp hield zich schuil in
de Gijmel in het huis dat rond 1900 bewoond werd door oud-schepen Jozef Luyten. In de schuur waren
al de kerkgewaden, gewijde vaten en andere waardevolle voorwerpen in tonnen gelegd en in de grond
gestoken, zodat ze aan de opzoekingen van de soldatenbendes ontsnapten. Bij dag werkte de pastoor
met de huisgenoten op ‘t veld en ‘s nachts droeg hij de mis op, hoorde biecht en doopte de kinderen.
E.H. Van Hove die dienst deed te Wolfsdonk, verbleef ten huize van Petrus De Kock, die naast de kerk
woonde. Ook hij zorgde ‘s nachts voor de goddelijke diensten. De kerkgewaden waren verborgen in de
stal van Matthys Verbeeck. De monstrans zat verborgen in een strooibussel.
Ook in Wolfsdonk werd naar vee gezocht om de soldaten te spijzen. Zo werden bij Petrus De Kock twee
vette varkens meegenomen. En een paar dagen later, toen hij met de mestkar bezig was op het veld en
de gevreesde Sansculotten op zich zag afkomen, toen dacht Petrus dat ze de priester bij hem ontdekt
hadden. Kwamen ze hem hierover ondervragen, of ging het om nieuwe afpersingen? Petrus wou
ontkomen. Hij liet paard en kar achter en sloeg op de vlucht in de richting van de bossen van Averbode.
De gendarmen haalden hem echter in en schoten hem ongenadig door het hoofd. Geburen brachten zijn
dode lichaam terug naar huis met de kar, waarmee hij mest naar het veld had gevoerd.
Een zekere Van Wolput vluchtte eveneens voor de gevreesde soldaten en liep zijn huis binnen. Zijn
vrouw, die de achtervolging bemerkt had, duwde haar verschrikte man hun jongste kind in de armen.
En wanneer de soldaten het huis binnenkwamen, wandelde hij er zo onnozel mee rond dat ze aan hem
geen aandacht schonken. Ze verlieten het huis onverrichterzake. Op deze eenvoudige wijze had de
vrouw haar man weten te redden.
In diezelfde straat van de Elsleuken gebeurde ook dit. De roofzuchtige soldaten kwamen ten huize van
de alleen wonende Elisabeth Bal. Toen ze de deur openden, nam ze een kapmes, sloeg toe, en kapte
achter het oor van een soldaat zodat het er bijna afviel. De vrouw werd voor de overste gebracht, die te
Langdorp verbleef. Daar beweerde ze dat de soldaten niet alleen het weinige brood dat ze bezat hadden

willen ontnemen, maar ook haar eer. De soldaat en zijn makkers loochenden, doch de vrouw werd
geloofd en losgelaten. Ze is gestorven in het jaar 1812.
Rond dezelfde tijd, toen overal kerken en kloosters geplunderd en verwoest werden, gaf de plaatselijke
bevolking minachting aan hen die zich verrijkten door voor een prijsje ‘Zwart goed’ op te kopen. De
kloosters van Averbode en Tongerlo bezaten bij ons immers uitgestrekte beemden en landerijen.
Toen de kostbaarheden van de Aarschotse kerk openbaar te koop werden aangeboden, was er een
zekere La Haye, wellicht een Franse beambte of overste van de soldaten, die het grootste deel van de
voorwerpen had aangekocht. Maar enkele sterke mannen uit Langdorp wachtten hem op aan de brug
van de Demer en overstaken hem met stopnaalden die ze hadden bevestigd aan het uiteinde van hun
stokken. Bij het onderzoek naar deze misdaad bleven de daders ongekend. Daarom werd Langdorp zelf
veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijk bedrag aan het slachtoffer.
Hoeveel jonge mannen van Langdorp er hebben deelgenomen aan de Boerenkrijg of aan het verzet
tegen de Fransen, is niet geweten. Er bestaan immers geen lijsten van. Er waren er zeker die zich
verborgen hielden in de bossen. Anderen waren ingegaan op het oproepingsbevel en zijn ingetreden in
het Franse Bevrijdingsleger of later het leger van Napoleon. Ook van hieruit zijn er geen lijsten van
gesneuvelden. Mogelijk zijn verscheidene dorpsgenoten ook omgekomen in ‘t leger der Brigands bij de
algemene slachting te Hasselt.
Het is algemeen geweten dat de anders zorgvuldig bijgehouden parochieregisters van doopsels, huwelijken
en overlijdens, ontbreken voor de jaren tussen 1795 tot 1804.

SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be
(klikken op FORMULIEREN of ‘belangrijke levensmomenten’) of via het zonesecretariaat:
016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be
Doopvieringen
Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand
binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk
doorzenden naar ni.adams@telenet.be
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het
zonesecretariaat.
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken
maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den
Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

----------------------------

PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
SAMANA BEREURT

Angèle Siongers, weduwe van de heer Octaaf Hendrickx.
Angèle werd geboren te Herselt op 26 juli 1941 en is zachtjes heengegaan in het woonzorgcentrum
St.-Barbara te Herselt op 12 december.
Christelijke deelneming aan de families vanwege de leden van Samana Gijmel.
WOLFSDONK
OVERLIJDEN

Paul ‘Mon’ Verreydt, echtgenoot van mevrouw Sonja Brems.
Paul werd geboren in Langdorp op 27 oktober 1945 en is overleden in Averbode op
12 december.
We bidden dat hij herenigd mag worden met allen die hem lief waren en ons zijn voorgegaan, we
mogen immers geloven dat er in het huis van de Vader plaats is voor velen.

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE
Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info
over onze parochie (foto’s en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be
ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT
ZONESECRETARIAAT
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel,
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be
LANGDORP
SECRETARIAAT SINT-PIETER
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel.
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).
GIJMEL
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.
WOLFSDONK
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel.
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden
uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs
te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.
PAROCHIEBLAD
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be
KERKFABRIEK
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of
mark.vanderborght@belgacom.net).

-----------------

VIERINGEN
----------------LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 8 januari: Gebedsdienst om 18.00 u.
WOLFSDONK
Zondag 9 januari: Gezinsviering om 09.30 u.
-Jaargetijde voor Maurice Vanhelmont en zoon
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts
-Louis Alaerts en Maria Andries
LANGDORP
Geen vieringen
----------------------------------------------------NUTTIGE ADRESSEN
----------------------------------------------------WACHTDIENSTEN
Huisarts
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de
wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de
feestdag.
Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560
www.mediwacht.be
Apothekers
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.
www.apotheek.be
ZALEN
Zaal Den Abt Wolfsdonk
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck
telefoon: 0477/18.20.68
Reserveren kan via www.denabt.be

Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

