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-----------------RUBRIEKTITEL

…………………….
WE LIKE CHRISTMAS....
............................

Op zaterdagavond 18 december 2021had in onze kerk, O.L.Vrouw van Fatima het Kerstconcert “We
Like Christmas”plaats in samenwerking met het Cultureel Centrum
‘Het Gasthuis Aarschot’ en onze plaatselijke muzikanten: Wim Vermunicht, Ives Vermunicht, Tom Van
Sweevelt, Louis Claes, zangeressen Linda Schmitz, Karen Melis, en plaatselijke solisten Yela Luyten en
zanger Sam Van Aelst.
Ze gaven het beste van zichzelf en maakten zo het geheel af.
Zo een 180 mensen hebben alvast genoten van hun professionaliteit en bekwaamheid.
Dank aan Dries Wouters en CC ‘Het Gasthuis’ om de belichting, klank en podiumopbouw te verzorgen.
Dank aan de Kerkraad om het kerkgebouw ter beschikking te stellen.
We kijken alvast uit naar het volgende Kerstconcert

16 januari
Tweede zondag door het jaar
Johannes 2,1-12
‘Heer’lijk

Als aanhef van zijn evangelieverhaal voert Johannes de bruiloft van Kana ten tonele. Het is het begin
van de ‘tekenen’. Een pittig detail uit dat verhaal is het voor ons ongewone antwoord van Jezus op de
opmerking van zijn moeder ‘ze hebben geen wijn meer’. Vrouw, zegt Jezus tegen zijn moeder, is dat
uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen.”
Op het einde van zijn evangelie horen we diezelfde ongehoorde uitdrukking van de stervende Jezus
aan zijn moeder onder het kruis: “Vrouw, ziedaar uw zoon”. Hier op het kruis is dan ‘zijn uur’, waar Hij
het al meer dan eens over heeft gehad, nu wél duidelijk aangebroken.
Dat blijkt immers het uur te zijn waarop Hij weerkeert in de schoot van zijn Vader, het uur van Zijn
verheerlijking. “Wisten jullie dan niet dat Ik thuis hoor bij de Vader?” had hij als twaalfjarige aan zijn
ongeruste ouders geantwoord. En de eindvoltooiing van zijn aards bestaan wordt dan ook het uur van
zijn verheerlijking. Het uur waarop Hij zijn geest aan Gods geborgenheid teruggeeft.
De man die altijd geleefd heeft naar het hart van wat God wil, wordt hier in Zijn uur bekroond met
Heer van de schepping. Dat vieren we met Christus Koning, de kroon op het werk.
Er is nog een ander detail dat ons in dezelfde richting wijst. Het begint met de gekende evangelische
uitdrukking: ‘Op de derde dag’ waren ze samen op een bruiloft te Kana in Galilea. Het was ook ‘op de
derde dag’ dat de engel in het lege graf aan zijn leerlingen zei: ‘Hij is verrezen; ga naar Galilea, waar
alles met Hem begon, daar zullen jullie Hem zien.” Drie dagen waren er nodig eer ze beseften dat ze
dezelfde levensweg moesten gaan waarop Hij hen was voorgegaan, met deze keer zijn helpende
aanwezigheid ‘in de Geest’.
Daarom besluit Johannes: ‘Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en
openbaarde Zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem!’ En nu is ’t aan ons om mét Hem die
weg te gaan

De zaligsprekingen van een bejaarde
Zalig zij die mij aanvaarden ook al ben ik hoog bejaard
Die mij in mijn daaglijks leven zorg en ongemak bespaart.
Zalig zij die het beseffen als ik hen niet goed versta
die het heel gewoon negeren als ik een stommiteit bega.
Zalig zij die niet steeds zeuren: ‘opa, loop nu toch eens recht!
Me niet voor de voeten gooien: ‘dat heb je al eens gezegd.
Zalig zij die me vergeven als ik hunne naam niet ken
en me heel goed laten merken dat ik nog onmisbaar ben.
Zalig zij die willen helpen als ik sukkel met mijn werk
en me gaarne vergezellen als ik ‘s zondags ga ter kerk.
Zalig zij die voor me zorgen ook al duurt het jaren lang
me vertroetelen en zelfs troosten als ik eenzaam ben en bang.
Zalig zij die van me houden ook al ben ik hen tot last
die op me blijven passen, zelfs als het hen niet past.
Zalig zij die met me samen eens teruggaan in de tijd
en met mij nog blijven praten al ben ik de draad weer kwijt.
Zalig zij die me als mens zien, met mijn vreugde en mijn pijn,
die me heel goed laten voelen dat ik niet eenzaam hoef te zijn.
[An Uytendaal]

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
------------------------------WOLFSDONK
OVERLIJDEN
Sooi Lambrechts, werd geboren in Tongerlo op 12 oktober 1945 en
is overleden in Aarschot op 22 december.
De crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Wolfsdonk vonden
plaats in intieme kring.
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte christelijke deelneming aan.
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
…………………………
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.......................................
VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 15 januari: Eucharistieviering om 18.00 u.
WOLFSDONK
Zondag 9 januari: Gebedsdienst om 09.30 u.
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

