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RESTAURATIE SINT-PIETERSKERK
Sinds begin maart 2020 kunnen er in onze Sint-Pieterskerk tijdelijk geen sacramentele vieringen
plaatsvinden. Dit is niet alleen het gevolg van Covid -19 maar ook omwille van veiligheidsredenen. De
werken aan onze kerk vlotten zeer goed. Toren is al mooi afgewerkt. De leien op het dak zijn reeds
vervangen en de ramen werden verwijderd. Langs de pastorijkant zijn er al voorzetglazen geplaatst.
Momenteel is men bezig aan de andere kant van de kerk. De gehavende kerkhofmuur en de toegang
tot het kerkhof is terug hersteld. In de kerk gaat men binnen afzienbare tijd starten met het plaatsen
van een andere verwarming. Ook de toevoer en afvoer van water worden aangepakt. Er werd al hard
gewerkt en er staan dus nog verschillende taken te wachten. Maar al die werkzaamheden brengen
veel stof en vuil teweeg. Vooraan zijn de koorbakken van de muur verwijderd, credenstafels staan in
de sacristie, net zoals de godslamp en de andere liturgische voorwerpen. Na die werken zal er een
flinke poetsbeurt nodig zijn om het terug in orde te krijgen. De stoelen zijn van bruin in grijs
veranderd. We houden onze parochianen op de hoogte van het verdere verloop. Ondertussen zijn we
steeds welkom in één van onze omliggende parochiekerken. Dank aan de kerkraad en de
medewerkers voor de steeds gastvrije ontvangst. Er zijn enkele foto's genomen zodat iedereen een
beter zicht krijgt op wat er in en om de kerk gebeurt. Priester Paul zorgde voor het nodige
beeldmateriaal waarvoor dank. Er staat ons een mooie afgewerkte kerk te wachten, dus nog eventjes
geduld. Het wordt vervolgd, volgende week komen er nog enkele foto's in het parochieblad.

Tweede zondag door het jaar
Johannes 1,35-42

Het Lam Gods
Vorig jaar heeft de stad Gent er alles aan gedaan om het pas-gerestaureerde meesterwerk van de
gebroeders Van Eyck in de verf te zetten. Corona heeft echter alles in de war gestuurd. De
organisatoren hebben nog wat kunnen recupereren via telecommunicatie, waardoor nu nog een
massa mensen zit te wachten om “het Lam Gods” met eigen ogen te kunnen gaan bewonderen.
Iets dergelijks willen ook die leerlingen uit het evangelie van deze zondag. Zij willen degene die door
de Doper als “Lam Gods” wordt aangeduid, persoonlijk van nabij leren kennen. De interesse bij
Andreas (en zijn niet met name genoemde compagnon) is groot. “Maar wat zoeken jullie?” vraagt
Jezus hun. “Rabbi, waar is uwen thuis?”
Toen zijn ouders hem na lang zoeken, op twaalfjarige leeftijd vonden in de tempel, gaf Hij al het
antwoord op die vraag: wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? En elders
zal hij aan zijn moeder en zijn broeders duidelijk maken: zij die de wil doen van mijn hemelse Vader,
zijn mijn ware huisgenoten. Zij zijn mijn familie. Dáár woon Ik. Kom mee, en ontdek het gaandeweg.
Zo nodigt Jezus ook ons uit om een gans jaar lang met Hem op weg te gaan. Andreas, een van die twee
leerlingen, loopt naar zijn broer Simon, met een juichkreet: ‘wij hebben de Messias gevonden’. We
krijgen de vertaling uit het Hebreeuws erbij. Messias betekent: de Christus, de Gezalfde! David werd
als jonge knaap al voorbestemd door God om koning van Israël te worden, daartoe werd hij ‘gezalfd’.
Wij zullen Jezus nog moeten leren kennen als de Christus, de Gezalfde van God. We zitten nog maar
aan het begin van de groene zondagen door het jaar. Helemaal op het einde, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, vieren we als bekroning het feest van de Christus, Koning van het heelal. Maar Hij zal

doorheen heel het verhaal duidelijk maken wat voor soort koning Hij wil zijn, een echte Herder, een
lijdende dienaar, ten dienste van Gods liefde voor de mensen.
Wie Hem volgt, zal ontdekken dat God op hem rekent. Jezus zal zijn volgelingen bij naam noemen.
Simon wordt aangeduid als ‘rots in de branding’. Hij wordt nu al door Jezus bestemd als behoeder van
de kudde. Op de voorlaatste bladzijde van ditzelfde Johannes-evangelie zal Jezus Petrus aanstellen als
de leider-herder, die de kudde moet weiden. Enige voorwaarde: “Simon, hou je van Mij, meer nog dan
gelijk wie?”
Om “het Lam Gods” in Gent van nabij te leren kennen, kan je best je laten gidsen, om ook de finesse te
ontdekken. Om “Jezus, het Lam Gods” in werkelijkheid te leren kennen, laten wij ook ons best een heel
jaar gidsen, van zondag tot zondag, meestal door een kenner bij uitstek: de evangelist Marcus.

Stilteplaatsen in de pastorale zone Sint-Rochus
Christus Koning kerk Aarschot
Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.
O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel
Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur.
O.-L.-VrouwekerkAarschot
Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur.
Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament.
Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.
Sint-Niklaas kerk Rillaar
Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.
Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk
Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.
www.kerkinaarschot.be
www.facebook.com/Pastorale-zone-Sint-Rochus-Aarschot-104476251200896

SINT-ANTONIUS –FEESTDAG VAN DE PATROONHEILIGE VAN WOLFSDONK
Op 17 januari vieren we traditiegetrouw Sint-Antonius Abt, de patroonheilige van Wolfsdonk. Dit jaar
valt zijn feestdag op een zondag, maar helaas kan wegens corona de traditionele viering met
koppenverkoop niet doorgaan. We kijken al uit naar een volgende editie met veel volk in 2022 !
Als voorsmaakje publiceren we hier graag enkele foto's van afbeeldingen van Sint-Antonius Abt die
zich op het religieus erfgoed van onze kerk bevinden, van kazuifels, beeldjes en glasramen tot zijn
mooie reliek.
invoegen 5 foto’s

De Sint-Antoniustraditie bestaat niet alleen in Wolfsdonk, maar ook elders in Vlaanderen. We
publiceren hier graag een oproep om deze traditie samen met andere Sint-Antoniusparochies- en
geloofsgemeenschappen te koesteren voor de toekomst:
Help d e Sint-Antoniu sviering en te l aten erkennen als immaterieel erfgo ed
Op 17 januari wordt de heilige Antonius, ‘Toontje met het varken’, gevierd. Deze SintAntoniusvieringen zijn heuse volksfeesten. Jaarlijks nemen honderden mensen uit verschillende
verenigingen en geloofsgemeenschappen hieraan deel. Met als belangrijkste element de verkoop van
varkenskoppen. Dit jaar zullen de vieringen er wellicht anders uitzien. Toch kunnen we de SintAntoniusvieringen in de kijker zetten!
Op initiatief van enkele verenigingen, willen Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM
de Sint-Antoniusviering in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Samen met
zoveel mogelijk lokale vieringen.

Een eerste stap in dit traject is het samenbrengen van de erfgoedgemeenschap. Dit zijn de mensen die
de vieringen een warm hart toedragen. Zowel mensen die een actieve rol opnemen in de organisatie
van de Sint-Antoniusvieringen, als deelnemers. Geïnteresseerden nodigen we graag uit voor een
eerste digitaal infomoment op donderdag 11 februari, om 19u. Die avond gaan we dieper in op de
Sint-Antoniusvieringen, hoe een erkenningstraject precies verloopt en bekijken we wie actief
betrokken wil worden.
Interesse? Schrijf je in via laura.danckaert@cagnet.be of 016 37 21 90. De praktische info voor
deelname aan het digitale infomoment volgt na bevestiging.
Onzeker over zo’n digitale meeting, maar toch geïnteresseerd in dit infomoment? Laat dit dan zeker
weten en we zorgen ervoor dat je zonder problemen kan deelnemen.

WOLFSDONKSE SEIZOENARBEIDERS - DEEL B
Om dit aspect van onze plaatselijke geschiedenis niet te vergeten, doen we beroep op enkele persoonlijke
contacten met gewezen seizoenarbeiders of hun familieleden.
Anno 2020 zijn er van de seizoenarbeiders uit Wolfsdonk blijkbaar niet veel meer in leven. In de
Haakstraat kwam ik tijdens een ziekenbezoek bij Mit Verbiest (°29 jan. 1923), die me toevallig vertelde
dat ze met haar overleden man Louis Pauwels (°1915-1985) ergens in de Walen op het veld van een baron
had gewerkt en er goed behandeld werd. Ze is daar zelfs enkele keren mee naartoe geweest. Haar vader
had voor haar een steunstokje gemaakt met bovenaan een handgreep. Toen ze ermee stopte, stonden
hand en vingers er helemaal in afgetekend. De laatste maal dat ze meeging, was ze thuisgekomen met een
arm die zo erg ontstoken was dat hij pas na een langdurige behandeling terug in orde kwam. Alles wat ze
dat jaar in de Walen had verdiend, moest ze er terug aan uitgeven. Eind 2019 werd Mit opgenomen in de
kliniek en daarna in het WZC van Averbode.
Van haar kleinzoon Ronny kreeg ik achteraf meer informatie over de plaatsen waar Louis gewerkt had en
over wie met hem meeging. In zijn keurig bijgehouden dagboek staat vermeld dat Mit tussen 1950 en
1953 vijfmaal deel uitmaakte van zijn ploeg die in Sauvenière (prov. Namen) was gaan werken.
Louis begon in 1940 als mijnwerker in Zwartberg en bleef dat doen tot 1945. Vanaf 1942 onderbrak hij
enkele malen dat werk voor een walenterm in Gouvy (prov. Luxemburg) en de dorsmolen in Galmaarden.
Tot 1971 staan de plaatsen en het soort werk netjes vermeld. Tot 1961 heeft hij in de bieten gewerkt. De
kleine bieten staan 20 keer vermeld, de grote bieten 21 keer. De graanoogst kwam 15 keer aan de beurt,
de dorsmolen 10 keer en den travaux 15 keer; dat was vooral vanaf 1961. Het valt op dat periodes van
ziekte aanvankelijk niet voorkwamen maar na een tiental jaren meer en meer. Dat laat vermoeden dat
vooral de longen veel te lijden hadden van het stof in de steenkoolmijnen en aan de dorsmolen, van het
asbest in het asfalt bij de wegenwerken en van het wisselvallige weer op de bietenvelden. Harde arbeid en
toch karig loon, dat was het lot van onze ouders en grootouders die al content moesten zijn als ze ergens
een broodwinning hadden gevonden. Het was voor hen een noodzaak om hun dierbaren in leven te
houden en hen, zo mogelijk, een betere toekomst te geven.
Het werk in de bieten, bij het oogsten en de dorsmolen gebeurde steeds met een ploeg. Louis vermeldt
vaak in zijn schriftje ‘plus kameraden’. Uitdrukkelijk staan wel vermeld: zijn vrouw Marie, haar broer
Alfons, zijn broer August, Albert Vlayen, Vic Van Thielen, Frans Cuypers, Frans Vanderborght, Jos Rens en
Irma Van den Broeck. Mogelijk heeft iemand hen gekend en hun belevenissen beluisterd. Graag vernemen
we er dan ook wat meer over.
Dat het harde wroeters waren die van geen opgeven wisten, bleek ook uit een brok levensgeschiedenis
van Remy Rely (°Jilly april 1921). De mijnen, de kleine en de grote biet, den oogst, den dorsmolen, den
travaux, hij heeft ze allemaal gedaan om de kost te verdienen voor vrouw en kinderen en nog was er geen
luxe voor hen. Toen hij op zekere dag van de dorsmolen naar huis kwam, zag zijn kroost hem traag
stappen met de benen wijd gespreid en met een zak graan in twee delen over de schouders, want zo
droegen de walenmannen hun schoofzak. Tijdens het werk had Remy een ernstige ontsteking opgelopen,
een negenoog aan de binnenkant van zijn dijbeen. Ze hebben er onmiddellijk de dokter bijgeroepen die er

de etter heeft uitgeduwd en de ontsteking verder verzorgd. Toen Remy in maart 1986 overleed, was hij
nog geen 65. Hij woonde in de Volkensvoort achter de Panda.
In de Elsleuken vond ik Fik Verbeeck (°1943), echtgenoot van Germaine Torfs, die als 16-jarige nog een
paar keer is mee geweest. De eerste keer was met een ploeg van 5 personen. De Witte van de Schobber
(Louis Van der Borght °1933) uit de Langestraat was de ploegbaas. Frans Verbeeck uit de Spagniën
(°1933) was de tweede ‘grote’. De drie ‘klein’ woonden in de Elsleuken: Fik, zijn jongere broer Roger
(°1944) en Frans Verbeeck van de Elsleuken (°1945, die nog maar 14 was). Ze hadden een immens stuk
van 17 en een halve hectare ‘kleine biet’ op één te zetten en proper te maken. Toen ze daar ‘s avonds
toekwamen zagen ze haast geen bieten staan tussen het onkruid. Maar de vriendelijke boer die Vlaams
sprak zei tegen hen: ‘Wacht maar tot morgenvroeg, dan zult ge ze wel zien staan’.
Op mijn vraag hoe ze daar overnachtten en aten, vertelde Fik dat ze in een lege stal sliepen op strozakken
en dat ze zelf voor hun eten dienden te zorgen. Ze kregen wel aardappelen en brood van de boer, maar
verder gingen ze hun gerief halen in de winkel. Na de zware dagtaak op het veld en het avondeten in hun
logies, schilden ze nog de patatten en kuisten de groenten om de warme maaltijd van de volgende dag wat
voor te bereiden. De hongerige maag mocht immers niet te lang op de proef worden gesteld. TV hadden ze
nog niet en dus kon de nachtrust optimaal worden gebruikt.
Het zetten van stroppen hadden ze blijkbaar van geen vreemden geleerd. En hazen zaten er voldoende.
Wanneer er zich ‘s morgens eentje had laten vangen werd het beestje door de Schobber vakkundig gevild
en voor hun eigen consumptie klaargemaakt.
Na zes weken zat het werk er op en konden ze huiswaarts keren om zich opnieuw als werkzoekenden te
gaan opgeven. In Leuven kregen ze te horen dat ze nog een klein werkje van 3 en een halve hectare te
doen hadden. De machines die voortaan het werk zouden doen, waren nog niet toegekomen.
Ze verbleven daar gedurende twee weken en hadden er volle kost. De boer was tevens een varkenskweker
en aan hun eten was dat ook te zien. Iedere dag was er een zwarte pens bij. En voor sommigen was dat van
het goede te veel. Terwijl de twee ‘groten’ ‘s avonds nog een café opzochten, vielen de ‘klein’ onmiddellijk
in slaap op hun strozak.
Toen hun werk ten einde liep, kregen ze nog een extra verrassing vanwege de boer. Die stelde niet alleen
voor hen met zijn eigen mercedes naar huis te brengen, maar elk van hen ook nog een speciaal geschenk te
bezorgen: een klein biggetje. Wegens ‘te klein voor de commerce’ had hij ze niet kunnen verkopen. Maar
de jongens waren er wel blij mee.
(Een kleine anekdote: de boer stopte de 5 biggetjes eerst in de gesloten koffer, ondanks de wijze raad van
zijn werkvolk. Pas toen die zich onderweg uit ademnood lieten horen, hield hij halt om verluchting aan te
brengen.)
R.V.
----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER
Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK
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
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-GIJMEL-WOLFSDONK

Wegens de huidige coronamaatregelen zullen t.e.m. 17 januari GEEN VIERINGEN doorgaan in onze
kerken.
Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de
kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. Op
zaterdag 16 januari zal van 17u30 tot 18u30 stille aanbidding van het Heilig Sacrament mogelijk
zijn in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk van Gijmel. Op zondag 17 januari is er ook stille
aanbidding van het Heilig Sacrament mogelijk in de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk. Om
10u15 en 11u30 is er ook mogelijkheid om de communie te ontvangen. De kerk van Langdorp blijft
gesloten wegens de lopende restauratiewerken.
Op zondag kan u wekelijks op zondag om 11u wel DIGITAAL een viering meevolgen vanuit de OnzeLieve-Vrouwekerk van Aarschot of erna herbekijken. Mogelijk volgt er de volgende weken ook een
beurtrol met alle kerken van onze zone - mogelijk al op 17 januari in Wolfsdonk (nog niet zeker bij het
ter perse gaan van deze editie). We houden jullie hierover via de website, de facebookpagina's en via mail
op de hoogte. U kan inloggen via de web-link https://st-rochus.live.streamdesigner.eu De inlogcode
is Rochus2020
Meer info vindt u op www.kerkinaarschot.be

---------------------------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.
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

