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TERUGBLIK DIGITAAL PATROONSFEEST WOLFSDONK 
Ondanks corona vierde de geloofsgemeenschap van Wolfsdonk precies op zondag 17 januari - met 
verve - haar patroonheilige ! 

 
 

 



Op (de) zondag (na) 17 januari viert Wolfsdonk traditiegetrouw haar patroonheilige Sint-Antonius 
Abt. Een overvolle kerk met fanfare "De Verenigde Vrienden" en alle Wolfsdonkenaren was in 2021 
wegens de pandemie helaas niet mogelijk. Maar ... We konden als Parochie HH. Maria, Pieter en 
Antonius (Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk) deze feestdag niet zomaar laten voorbij gaan... 
Op zondag 17 januari 2021 werd om 11u daarom een viering gelivestreamd vanuit de Sint-Antonius 
Abtkerk. Zo drukten we als Wolfsdonkenaren onze verbondenheid uit, uitkijkend naar een échte 
viering en koppenverkoop in Zaal Den Abt in 2022 ! 
De vele positieve berichten die we ontvangen hebben, tonen aan dat dit toch een echte hoogdag was 
voor onze parochie en geloofsgemeenschap! Een dikke proficiat en dank u wel aan ieder die deze 
viering mogelijk maakte: priester Paul en diaken Bert voor het voorgaan, lectoren Lieve, Mieke, Mark, 
Erna en Niels, organist Rik, zangeres Jo, technieker David en zijn assistente Heidi en achter de 
schermen René, Leo, Jonas en Katrien voor de voorbereiding. Ook dank aan de bestuursleden van de 
verenigingen die mee publiciteit maakten en hun vlaggen aanleverden voor deze viering. Dankzij een 
opname van Koninklijk Fanfare "De Verenigde Vrienden" konden we tijdens de uitgezonden viering 
ook genieten van echte Wolfsdonkse fanfaremuziek. Mooi ! De schoolkinderen kleurden mooie 
kleurplaten in van Toontjes varken. De foto's van André Matthijssens zorgden voor prachtige 
sfeerbeelden bij de intro van de dienst. 

 
De viering is op het internet opnieuw te herbekijken via https://youtu.be/rXBTp9fCuEU  (viering 
vanaf min. 17:30 - ervoor sfeerbeelden) of op de Facebookpagina's van "Wolfsdonk leeft", "Langdorp, 
ons dorp" en die van de "Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot". 
Onze viering ging ook op nationaal vlak niet onopgemerkt voorbij: Kerknet maakte nog diezelfde 
zondag een mooie korte reportage, die overal in Vlaanderen te lezen viel in hun nieuwsbrief en op hun 
website: www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wolfsdonk-viert-sint-antonius-abt-ondanks-
corona 
We kijken met volle teugen uit naar een volwaardige patroonsfeest in kerk en zaal in 2022 ! 
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WINNAARS CULTURELE ZOEKTOCHT WOLFSDONK 
In het najaar kon u in Wolfsdonk een culturele zoektocht doen die was opgesteld door de Landelijke 
Gilde van Wolfsdonk en 'Verhalen verbinden platteland'. De bordjes met allerlei info over de 
geschiedenis en het culturele, sociale en sportieve leven van Wolfsdonk stonden her en der in het 
dorp opgesteld. Soms goed verstopt was het vaak even zoeken... Heel wat geïnteresseerden hebben 
echter deelgenomen. We vernamen dat vele plezier beleefden in deze coronatijden om volop te gaan 
voor het oplossen van alle raadsels. Voor eind december dienden de antwoorden binnen te komen. 
Slechts 18 personen hebben (bijna) alles kunnen oplossen en uiteindelijk hun deelnameformulier 
gedeponeerd in onze brievenbus aan Onze School Wolfsdonk. Wie zoekt die vindt! Door alle gezochte 
woorden juist te combineren kreeg je normaalgezien de slagzin te lezen : ONS DORP WOLFSDONK 
LEEFT ! 
Rekening houdend met de correcte oplossingen, de schiftingsvraag ( Hoeveel juist 
antwoordformulieren kwamen binnen - 18) en slechts één winnaar per gezin werd Ann Van Hoof de 
nummer 1 van deze zoektocht.  

 
Proficiat, Ann ! Zij ontving van 'Landelijke Gilde Wolfsdonk' en 'Verhalen verbinden Platteland' een 
mand met streekproducten ter waarde van 50 euro uit 't Hof in Langdorp. De volgende deelnemers 
ontvingen een mand met streekproducten ter waarde van 25 euro : Louis Van Hoof, Kurt Lahou, Roger 
Van Hoovels, Brigitte Vermeulen, Petra Van Hoovels en Leeroy Salomez. Helemaal coronaproof kregen 
de winnaars de prijzen veilig thuis geleverd. Proficiat aan alle winnaars! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENT JODENTRANSPORTEN OPPERSTRAAT 
In het weekend van 9 en 10 januari 2021 kregen we verontrustende berichten binnen over het 
Monument voor de Jodenstransporten dat in september 2018 in de Opperstraat werd geplaatst. Het 
monument was beschadigd en men dacht direct aan vandalisme... Dit zou inderdaad niet getolereerd 
mogen worden! Na verder overleg met de Stad, de Politie en de Technische Dienst, blijkt echter dat de 
grote barst in de herdenkingsplaat hoogstwaarschijnlijk het resultaat is van de 
weersomstandigheden... Aan de bout die de ijzerzandsteen en arduinen plaat verbindt, sijpelde met de 
jaren water in ... Dit zorgde nu met de koude temperaturen van de afgelopen weken voor een barst. De 
Stad Aarschot zal er alles aan doen om de plaat zo snel mogelijk te herstellen. Zo kunnen we als 
Langdorpenaren onze eer blijven betuigen aan onze Joodse medeburgers die hier omkwamen... Om 
nooit te vergeten ! 
We kijken uit naar de herstelling en op langere termijn ook naar de fietsostrade tussen Diest en 
Leuven die langs het monument zal komen te liggen. 
 

 
 
 



Vierde zondag door het jaar 
Marcus  1,21-28 

 
 
Woorden en daden 
Het eerste optreden van Jezus opent de deur naar wat ons in het hele verhaal bij Marcus nog te 
wachten staat. Midden de kring van gelovigen (het kerkvolk van toen) neemt Jezus het woord. Wat Hij 
zegt en verkondigt klinkt totaal nieuw, helemaal anders dan ze tot nog toe gewoon waren. Hun 
Schriftgeleerden en Godsdienstleraars wisten nochtans als geen ander wie God was en hoe wij best in 
Gods dienst moeten leven. ‘Luister wel naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden’ zal Jezus 
hen later verwijten.  
Maar hier, bij deze man uit Nazareth, wordt het blijkbaar helemaal anders. Er gaat een 
onweerstaanbaar gezag van Hem uit. Wat Hij leert is gefundeerd, heeft ne fond, zeggen de mensen. Dat 
Zijn woorden beklijven wordt overduidelijk in confrontatie met een ziekelijke man in de synagoge, 
een ‘bezetene’. Bij het zien en horen van Jezus gaat die plots tekeer als een duivel in een wijwatervat. 
Hij voelt plots dat het uit is met zijn heerschappij. Met wat hij van Jezus hoort beseft hij dat zijn laatste 
uur geslagen is. Zijn macht over mensen wordt weldra ten val gebracht.  
Luisteren we even naar wat hij juist zegt: “Ik weet wie Jij bent, man van Nazareth, Jij bent van God 
gezonden, de Messias, Gods veelgeliefde. En dat is onze kapot.”  Hier wordt het gezag van Jezus 
duidelijk merkbaar: “Zwijg! Ga weg uit die man!” Plots zien mensen het gebeuren dat iemand die al 
jaren zichzelf niet meer was, terug tot ‘de zijne’ komt, helemaal genezen, geen beestigheden meer, een 
mens die weer normaal kan functioneren. 
Die blijde Boodschap wordt verheugend nieuws voor onze wereld vandaag. Er is zoveel scheef 
gegroeid in onze samenleving. Kwade geesten maken zich meester van mensen die dan abnormaal 
anderen (soms hele volkeren) gaan domineren. Terrorisme, onderdrukking, misbruik van mensen… 
alsof de duivel ermee gemoeid is. 
Deze blijde Boodschap van Jezus is in staat eindelijk halt toe te roepen aan de heerschappij van het 
Kwade over mens en samenleven. Hier wordt de kracht van leven, die uitgaat van Jezus, het enige 
afdoende vaccin tegen de macht van het kwaad. 
Blijde Boodschap voor ons vandaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

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

http://www.kerkinaarschot.be/
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door 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. De kerk 
van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken. 
Over de eventuele streaming van vieringen in de volgende weken kan u informatie terugvinden 
op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.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 
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