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30 januari 
Vierde zondag door het jaar 

Lucas 4,21-30 
God wordt mens 

 

 
Overmorgen op het feest van Maria Lichtmis, de Opdracht van Jezus in de tempel, horen we die profetische 
woorden van de oude Simeon over de kleine Jezus in zijn armen: “Hij zal een teken van tegenspraak worden; 
mensen zullen moeten kiezen, pro of contra. 
Vandaag in de synagoge van Nazareth is het zover. Van wild enthousiasme slaat het bij zijn gehoor om naar 
haatcampagne, zodanig zelfs dat ze Hem willen liquideren. Waarom eigenlijk? Waar zit het schoentje 
gewrongen?  
Ze hadden nog maar net de woorden beluisterd van Jesaja, dat God zijn gezalfde gezant zou sturen om alle 
ellende van mensen weg te nemen en ons samenleven weer gezond te maken. En Jezus zegt hun: ‘in Mij, de 
gezalfde, is God zijn plan ’t uitvoeren’. De boodschap zelf klinkt als zoete koek in hun oren tot ze botsen op dé 
grote struikelblok naar geloven: hoe kan dat nu? Hij is toch maar een gewone mens, een van de onzen?  
In al hun argwaan eisen ze van Hem bikkelharde bewijzen. ‘Toon ons Gods machtige arm, en dan zullen we 
geloven’. Was dat ook niet de bekoring van de duivel in de woestijn: ‘haal een stunt uit en ik geef je alle macht’? 
Deze verleiding weerklinkt tot op de laatste snik van zijn leven: ‘als je de Zoon van God bent, bewijs het, en kom 
dan van dat kruis’. 
Er is voor Jezus echter maar één directe weg naar God: de diep-menselijke weg naar de medemens. God is 
liefde! Hoe menselijker hoe goddelijker! Maar dan moeten we genezen, en ons durven ‘laten’ genezen’ van nog 
zoveel onmenselijkheid in en tussen ons. Jezus’ belangrijkste werk is: de zieke mens weer kansen op herstel 
geven, en de menselijke samenleving helpen saneren.  
Maar wat wil je? Mensen die denken dat ze volmaakt zijn, hebben geen geneesheer nodig. Daarom die aanval op 
Jezus. Maar Hij blijft trouw zijn weg gaan, die de Vader Hem aanwijst. 
Voor mij is het besluit: ‘leerling van Jezus worden, is genezende en verzoenende taal spreken en geloven dat dit 
de snelweg is naar God zelf!’ 

 
 
 
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) 
 

 
 

 
 
OP STAP DOOR WOLFSDONK 
Aflevering 2 
In het coronanajaar van 2020 zorgde de Landelijke Gilde van Wolfsdonk samen met het Verhalen 
verbinden Platteland voor een interactieve zoektocht in Wolfsdonk. Op verschillende plekken in het 
dorp kon je bordjes vinden met info over de geschiedenis en inwoners van ons dorp. Via de te zoeken 
woorden, kon je een antwoord formuleren op de wedstrijdvraag. Heel wat Wolfsdonkenaren wonnen 
toen een maand met streekproducten van ’t Hof. De volgende weken laten we u in ons parochieblad 
telkens twee onderwerpen lezen van deze zoektocht. U hoeft er niet voor buiten. Geniet van de tekst 
en afbeeldingen vanuit uw luie zetel ! 

Fons en Lea Alaerts, oudste fietsenmaker en atletiekwonder

 

mailto:ni.adams@telenet.be


Op oude foto’s van Wolfsdonk-dorp zie je op deze plek duidelijk een Mariakapel staan. Bij de 
heraanleg van het dorp in 1963 werd deze kapel gesloopt en terug heropgebouwd aan de 
Dopkesboom. Later kwam op deze plek de etalage van de fietsen-, speelgoed- en schoolgeriefwinkel 
van Fons Alaerts. ‘Fokke Schoen’, zoals hij in Wolfsdonk genoemd werd, overleed in 2017 op 103-
jarige leeftijd. Maar liefst tot zijn 98e baatte Fons zijn zaak uit, die hij op 17-jarige leeftijd gestart was. 
Fons vader, Frans, was schoenmaker – vandaar zijn bijnaam – en zelf was hij van opleiding 
timmerman. Hij werd in Wolfsdonk en omstreken echter vooral bekend als fietsenmaker. Wie bracht 
zijn fiets hier niet eens binnen voor een grondige herstelling? Jarenlang konden fietsers die vanuit 
Herselt naar het station van Testelt fietsten en een lekke band hadden, hier terecht. Fons bood een 
reservefiets aan en als ze ’s avonds terugkwamen, was de fiets hersteld. In zijn werkhuis werkte Fons 
ook aan brommertjes en deed hij allerlei reparaties. Hij had zelfs een tijdje een benzinestation. In de 
zaak van Fons, zijn vrouw Jeanne en dochter Rita kon je werkelijk alles vinden. In 2018 brachten de 
schoolkinderen van Wolfsdonk een mooi muzikaal eerbetoon aan ‘Fokke Schoen’, de oudste 
fietsenmaker van het land. 

 
 
Eén van Fons dochters, Lea Alaerts, is een bekende Belgische atlete die gespecialiseerd was in de 
sprint en het hordelopen. Ze nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen en schreef zestien 
Belgische titels op haar naam. In 1975 verbeterde ze ook het wereldrecord op de zestig meter en werd 
ze gevierd in het dorp. 

De oude kapel uit 1435 en de nieuwe kerk van Wolfsdonk 

 



In 1435 vroegen de inwoners van Wolfsdonk, dan een klein gehucht van Langdorp, aan de ‘heer van 
Diest’ om een kapel ter ere van Sint-Antonius Abt te mogen bouwen. Een gotische kapel werd 
opgericht zodat de boeren, die varkens hielden op de schrale zandgronden, bij de heilige met het 
varken terecht konden met hun verzuchtingen. De Kempense bevolking van Wolfsdonk groeide 
langzaam. In de 19e eeuw was er echter een sterke bevolkingstoename. De kapel werd te klein en was 
bouwvallig. Aangezien de Wolfsdonkse bevolking voor de eucharistie en sacramenten steeds de verre 
voettocht – langs slechte wegen – diende te maken naar de Sint-Pieterskerk van Langdorp, droomde 
men van een eigen kerkgebouw en parochie. In 1842 werd de eerste steen van de huidige Sint-
Antonius Abtkerk gelegd. Het ontwerp van de neoclassicistische kerk was van de hand van François 
Drossaert, de stadsarchitect van Tienen. In de Suikerstad ontwierp hij bijvoorbeeld het stadhuis, het 
gerechtshof en het Toreke. 
In 1435 vroegen de inwoners van Wolfsdonk, dan een klein gehucht van Langdorp, aan de ‘heer van 
Diest’ om een kapel ter ere van Sint-Antonius Abt te mogen bouwen. Een gotische kapel werd 
opgericht zodat de boeren, die varkens hielden op de schrale zandgronden, bij de heilige met het 
varken terecht konden met hun verzuchtingen. De Kempense bevolking van Wolfsdonk groeide 
langzaam. In de 19e eeuw was er echter een sterke bevolkingstoename. De kapel werd te klein en was 
bouwvallig. Aangezien de Wolfsdonkse bevolking voor de eucharistie en sacramenten steeds de verre 
voettocht – langs slechte wegen – diende te maken naar de Sint-Pieterskerk van Langdorp, droomde 
men van een eigen kerkgebouw en parochie. In 1842 werd de eerste steen van de huidige Sint-
Antonius Abtkerk gelegd. Het ontwerp van de neoclassicistische kerk was van de hand van François 
Drossaert, de stadsarchitect van Tienen. In de Suikerstad ontwierp hij bijvoorbeeld het stadhuis, het 
gerechtshof en het Toreke 
 
---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 
 

Jos Alaerts, echtgenoot van Paula Ponsaerts. 
Hij werd werd geboren te  Langdorp op 28 
maart 1938 en is thuis overleden op 7 januari. 
 

 
 

Firmin Daems, geboren op 17 januari 1927, 
weduwnaar van Sylvia Cuypers. 
Hij overleed in Westerlo op 12 januari. 
 

 
 
Christelijke deelneming aan de families vanwege de leden van Samana Gijmel. 
 



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 
 
 
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). 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
Zaterdag  29 januari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Angèle Van Aerschot vanwege de parochie 
 
WOLFSDONK 
Zondag 30 januari: Gebedsdienstvom 09.30 u. 
-Simone Helsen vanwege haar beste vriendin A. 
-Lea Verbraeken vanwege de buren 
 
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 
 
 


