Week: 5 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

AARSCHOT: PASTOOR RUDY BORREMANS EN ZIJN KELK

Voor een bezoeker van de zilverkamer is een kelk een kunstig en rijk object. Voor een gelovige is het
een voorwerp dat met eerbied bejegend wordt. Voor een priester heeft een kelk nog een bijkomende
betekenis als symbool van de eucharistie. We vroegen aan pastoor Rudy Borremans wat ‘kelk’ voor
hem betekent.
Vroeger was het de traditie dat bij een priesterwijding een kelk en een stola/kazuifel als geschenk
gegeven werd, gewoonlijk door de familie. Of het een gebrek aan traditie was of de aard van zijn roots,
weet Rudy niet, maar een kelk was er niet, wel een kazuifel met stola.

Voor onze pastoor gaat de symboliek van stola en kelk samen. Voor hem heeft de stola een heel
belangrijke betekenis: het verwijst naar het juk dat een priester op de schouders neemt, de zorg om
vele mensen, de lasten die men moet dragen en moet verdragen. Zorg dragen voor mensen is één van
de fundamenten van zijn priesterschap.
In zijn seminarietijd had Rudy veel goede contacten met deken Eysermans, die in Rotselaar en later in
Tremelo-Ninde woonde. Zijn levenseinde was getekend door lijden en ziekte. Tijdens één van de
talrijke bezoeken die Rudy – ondertussen priester gewijd – hem bracht, overhandigde hij een koffertje
met daarin ‘zijn’ kelk. Samen met een kruisbeeld kreeg hij dit alles ‘in bewaring’. Het mooie, grote
Johanneskruis (met de armen naar boven, teken van verrijzenis) hangt in de zitkamer van de pastorij,
de kelk komt weliswaar niet vaak uit het koffertje maar wordt met veel eerbied door de pastoor
gekoesterd.
Deze kelk (met een opvallend grote ‘cuppa’, uitnodigend om met velen te drinken!) maar verwijst naar
de persoonlijkheid en de waarden die E.H. Eysermans kenmerkten: een diepgelovig man, met veel
eerbied voor het kerkelijk gezag, die tevens de noodzaak zag om soms ‘buiten de lijntjes te kleuren’,
iemand met heel veel begrip en empathie. Ook wel met een ‘vrees’ voor het uiteindelijke godsoordeel:
heb ik wel genoeg gedaan voor God en de mens?
Deze kelk zet een lange traditie verder van priesters die waarden en geloof willen verdergeven. Voor
onze pastoor is dat zeker de zorg en aandacht voor mensen die zowel fysiek als geestelijk lijden, los
van hun geloofsovertuiging. Diezelfde sterktes vindt hij ook terug bij de heilige Damiaan, die voor hem
een heelmeester is. Dat in Aarschot zowel de H. Damiaan als Sint-Rochus vereerd worden, versterkt
voor hem de band met onze stad. Daarom staat de pastoor er ook op om de Sint-Rochuskerk (terug) te
openen voor eredienst of andere sacrale vieringen. Als onze geloof nog leeft, dan is het op plaatsen
zoals de site rond de Sint-Rochuskerk, waar ooit zoveel mensen sneuvelden en a.h.w. geofferd werden,
dat we als geloofsgemeenschap moeten kunnen samen komen, is zijn visie. Het kruis dat de oude,
zieke priester hem gaf, sluit hier naadloos bij aan.
De kelk die Rudy ‘cadeau’ kreeg, is mooi maar zeker geen waardevol kunstwerk dat ooit in de
schatkamer zou kunnen komen. Of misschien toch? Voor Rudy is de emotionele waarde echter veel
belangrijker. Het zou geen goed teken zijn als de Kerk anno 2022 nog fortuinen zou neertellen voor
gouden kelken. In vroegere eeuwen was uiterlijke rijkdom echter een manier waarop mensen hun
eerbied tegenover God toonden. Nu kan het met veel eenvoudiger materialen en op veel andere
manieren die niet alleen het verstandelijke aspect van een gelovige aanspreken maar ook – misschien
vooral - zijn emotionele mens-zijn.

Kelk ontworpen door pater Raskin, (voorlopig nog?) bewaard bij de zusters clarissen in Sint-Truiden

Als je binnen in een holle kelk kijkt, word je geconfronteerd met je eigen foto… vervormd en
ondersteboven gekeerd. Jezus doet werkelijk iets met je en vervormt je, of het nu een eenvoudige kelk
is of een gouden en prachtig versierd exemplaar (zoals de prachtige kelk die pater Raskin zelf
ontwierp en misschien ook wel ooit een plaatsje krijgt in de zilverkamer). Kelk en stola brengen
allebei het offer en het lijden voor gerechtigheid en vrede in herinnering. Vermits de droom van de
verrezen Jezus nog altijd niet is gerealiseerd, is er voor ieder van ons nog veel werk aan de winkel.
6 februari
Vijfde zondag door het jaar
Lucas 5,1-11

Ik heb u nodig
Een van de hoofdopdrachten van Jezus lijkt wel 'onderricht', inzonderheid, God kenbaar maken bij de
mensen. En dat het fel aanslaat kunnen we aflezen uit de massale belangstelling. Noodgedwongen
moet Jezus zelfs wat afstand zoeken om de menigte te kunnen toespreken. Een vissersbootje, daar
aangemeerd, brengt soelaas. En visser Simon wordt de bootsman met dienst. Hij doet het toch, heel
bereidwillig.
Maar dan, na Zijn onderricht aan het volk, komt er een verrassende wending in het verhaal. Een leek
in het vak (Jezus) vraagt aan een ervaren zeerot van een visser (Simon) om – overdag nog wel (vissen
doe je bij voorkeur 's nachts) – naar het diepe te varen en de netten nogmaals uit te gooien. Het lijkt al
even zinloos als te Cana zes reinigingskruiken vullen met water. En de woorden van Jezus' moeder
klinken nog na: 'Doe maar wat Hij U zeggen zal'. Ook zij, Simon en zijn maats, doen hier wat de Heer
hen opdraagt. Het resultaat is boven alle verwachting. (Dat was het ook met die wijn op de bruiloft.)
Zo'n vangst was hun nog nooit te beurt gevallen. Er moest zelfs nog om hulp geroepen worden naar
een andere boot om zoveel vis te kunnen binnenhalen.
We vinden dit verhaal tamelijk vooraan bij de eerste drie evangelisten. Bij Johannes staat dit helemaal
achteraan als een echt verrijzenisverhaal. Johannes begon immers met 'die overvloed aan beste wijn'.
Voor deze vissers moet zulke vangst ook wel meer dan feest zijn. Op eigen kracht hadden ze zich een
hele nacht tevergeefs afgesloofd, maar nu Hij er zich mee bemoeit, wordt het resultaat verbluffend.
De sleutel van dit verhaal wordt mij wel duidelijk. Al ons menselijk zwoegen en zweten zonder Hem
haalt niets uit. Ons leven en streven wordt maar vruchtbaar als we Hem mee aan boord nemen en zijn
aanwijzingen volgen, ook al menen wij het soms zelf beter te weten. Toch maar doen wat Hij ons
aanbeveelt, is veruit het beste.
Opvallend hoe die overvolle vismanden plots niet meer onze aandacht verdienen, maar wel wat er
met Simon en zijn metgezellen daarna gebeurt! Simon, die vanaf nu ook Petrus wordt genoemd, weet
met zichzelf geen blijf. Als eerste 'geroepene' ondervindt hij aan den lijve dat Gods liefde 'gratis' is en
dat we dus onze hemel niet moeten 'verdienen'. 'Heer, ga weg van mij, want ik deug voor geen haar'.
Maar Jezus kiest voor hem en die anderen, niet omdat zij zo interessant zijn, maar wel omdat Hij hen
wil nodig hebben. Hij vraagt hen gewoon om in zijn dienst te treden, en net als Hij, levend vanuit Gods
liefde zelf, veel van de mensen gaan te houden. Mensen opvangen, wordt voortaan hun beroep.

LOURDESKRING-LOURDESBEDEVAART 2022

Sinds maart 2020 werden we geconfronteerd met heel wat maatregelen en restricties, omwille van
Corona. Reizen was niet of nauwelijks mogelijk en ook de bedevaarten werden hierdoor getroffen.
Dit jaar kijken wij hoopvol uit naar de treinbedevaart in juli – periode 13 tot 18 juli 2022.
Wie ooit in Lourdes was, weet dat het een unieke plaats is waar hemel en aarde lijken samen te
komen, waar elke mens en elk ras zijn plaats krijgt, waar individu en groep een verdiepende tijd meemaken.

De Lourdeskring van Aarschot organiseert al sinds 1954 bedevaarten naar Lourdes en wil daar niet
mee stoppen… Niet alleen mensen van Aarschot Centrum zijn welkom, maar iedereen van onze zone
kan deelnemen aan deze unieke reis en bedevaart.
Graag willen wij jullie langs deze weg al enkele inlichtingen bezorgen:
- Kostprijs volwassenen: 690,00 €/persoon – singletoeslag: 127,00 €
- Speciale tarieven voor kinderen en jongeren
- Vroegboekkorting tot 1/4/2022: 25,00 €/persoon
- Korting CM-leden: 25,00 €/persoon
Inclusief in dit tarief:
- TGV-treinreis met vertrek vanuit Tourcoing naar Lourdes – heen en terug – inclusief drie
drankenconsumpties, zowel heen als retour
- Transfert naar het vertrekstation van Tourcoing (bij voldoende deelnemers vertrekt de
autocar vanuit Aarschot)
- Transfert station Lourdes - hotel
- Verblijf in volpension vanaf het avondmaal op 13 juli tot en met het ontbijt op 18 juli
- Programma in Lourdes (eucharistievieringen, bezinning, toerisme, gezelligheid, …)
- Begeleiding door een algemene begeleidersequipe (Intersoc) en een groepsverantwoordelijke
van Lourdeskring Aarschot
Indien je ‘al altijd eens naar Lourdes wilde gaan’, of toch nog eens wil teruggaan naar deze mooie
plaats, als je in aangenaam gezelschap wil reizen, of als je nog meer uitleg wil krijgen, contacteer dan
Myriam Borremans 0473 81 92 60 myriam.borremans@skynet.be. De organisatie kan slechts van
start gaan als we vooraf een idee hebben van het aantal deelnemers. Aarzel dus zeker niet om nu al
contact op te nemen en je interesse te laten blijken. Ook als je geen lid van de Lourdeskring bent, ben
je welkom en kan je deelnemen!
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 3
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 ! Deze editie stappen we van de Senatorlaan naar de Veerlestraat.
Senatorlaan: huis senator Van der Borght en Villa Tunis

In de jaren ’70 werd de Varenwinkelsesteenweg omgedoopt tot Senatorlaan. In dit huis op nummer 84
woonde sinds die jaren immers Frans Vital Van der Borght, die van de jaren ’40 tot de jaren ’60
senator was voor de CVP. Sus van Jo, zoals hij in Wolfsdonk genoemd werd, werd op 7 juli 1888
geboren in een boerderij in de Roosstraat als oudste zoon van Joannes Van der Borght en Joanna
Angelina Van den Bergh. Op zijn 16e verloor hij zijn vader waardoor hij geacht werd de leiding over
het landbouwbedrijf van zijn familie over te nemen. Sus van Jo smeedde zo nauwe banden met de
Belgische Boerenbond en richtte bijvoorbeeld een lokale aankoopafdeling op voor de boeren van
Langdorp, Testelt en Rillaar. In 1921 werd hij verkozen als schepen voor de gemeente Langdorp, een
mandaat dat hij moest opgeven toen hij in 1925 gemeenteontvanger werd.
In 1946 werd hij verkozen tot CVP-senator voor het arrondissement Leuven. Na een tussenperiode als
provinciaal senator, werd hij van 1950 tot 1965 telkens opnieuw verkozen als senator, met een
groeiend aantal voorkeurstemmen van 1.300 in 1946 tot 13.000 in 1961. Van der Borght zette zich
voornamelijk in voor de boeren van het Hageland maar was ook schatbewaarder van de kerkfabriek,

voorzitter van de plaatselijke Boerengilde en ondervoorzitter van de Raiffeisenkas (latere CERA en
KBC). Hij overleed op 95-jarige leeftijd op 25 oktober 1983 in dit huis te Wolfsdonk.
Ook het huis op nummer 86 vertelt een geschiedenis die Wolfsdonk overstijgt. De neef van senator
Van der Borght, Ferdinand Van den Bergh, een zoon van zijn oom, was in die jaren consul-generaal in
Tunesië. Hij had er ook glasfabrieken. Consul Van den Bergh liet in de jaren ’30 aan de rand van
Wolfsdonk-Dorp, ‘Villa Tunis’ optrekken, een huis in Tunesische stijl. Bedoeling was dat zijn bejaarde
moeder in dit huis zou komen wonen, maar zij stierf toen het huis klaar was. Enkele jaren later, toen
de consul stierf, werd een rouwkapel voor hem in dit huis opgesteld, met een Tunesische vlag op zijn
kist.

Sint-Antoniuskapellen in de Veerlestraat

Meer dan 100 jaar geleden richtten verschillende inwoners van Wolfsdonk kapellen op voor SintAntonius, zoals hier in de Veerlestraat – op de hoek met de Kerkweg en de hoek met de Processieweg.
De ‘heilige met het varken’ zou het vee behoeden voor onheil. Ook de processie passeerde langs deze
Sint-Antoniuskapellen. Landschap en religie waren met elkaar verbonden: boeren bewerkten de arme
zandgrond, de heilige Antonius hielp hen in hun dagelijkse overleven. Als vandaag de processie
vijfjaarlijks uitgaat, passeert ze opnieuw langs deze kapellen, maar is de heide vervangen door huizen.
Wolfsdonk verandert, maar de verbondenheid blijft. Zo kent Wolfsdonk een sterk verenigingsleven.
Ook op de jaarlijkse varkenskoppenverkoop op de zondag na de naamdag van Sint-Antonius (17
januari), is dit zichtbaar. Maar wie was die heilige Antonius?
Antonius groeide in de 3de eeuw op in Egypte in een rijke familie. Na de dood van zijn ouders nam hij
een radicale beslissing: hij gaf zijn bezittingen weg aan de armen en trok zich in eenzaamheid terug in
de woestijn. Zoals zovelen vandaag wou Antonius rust in hoofd en hart, ver weg van alle drukte van
het dagelijks bestaan. In afzondering dacht hij na over zijn leven en de wereld. Hij werd zo een
eremiet, een religieuze man die ‘weg van de wereld’ leeft in een kluizenaarswoning of ermitage. In een
gat in de grond, op een paal, in een grot: er waren vele manieren om zich af te sluiten van de massa, de
drukte, al die mogelijke prikkels. Antonius bleef wel bekoord worden zoals zo sprekend werd
afgebeeld door vele kunstenaars zoals Jeroen Bosch of Salvador Dalí. Ook al wilde hij zich afzonderen,
hij bleef inspireren: velen kwamen hem vinden en sloten zich bij hem aan. De heilige Antonius, die
volgens de overlevering 105 jaar werd, werd zo de abt van één van eerste kloostergemeenschappen
ooit.
De naam ‘Antonius met het varken’ ontstond pas in de middeleeuwen toen de Antonieten, een
verpleegorde die naar hem werd vernoemd, hun varkens vrij in de steden mochten laten rondlopen
voor de verpleeghulp die zij boden. Sint-Antonius Abt werd zo ook de patroonheilige van alle
beroepen die met vee, en meer in het bijzonder met varkens te maken hebben: varkenshoeders,
boeren, varkenshandelaren, slagers, vilders, leerlooiers en handschoenmakers, worstmakers en
schilders (die varkenshaarpenselen gebruiken). Ook voor de ‘keuterboeren’ van Wolfsdonk, de arme
boeren die deze Kempense zandgrond bewerkten en varkens nodig hadden, was Sint-Antonius de
heilige bij uitstek.
LEZING DARMKANKER: 16 MAART
Wist je dat elke dag 5 mensen in Vlaanderen sterven aan darmkanker? Als je er snel bij bent, is de
kans op genezen nochtans groot. Het motto van dokter Luc Colemont is dan ook: “Als je de vijand niet
kent, kan je nooit de oorlog winnen”.
De bekende maagdarmspecialist komt op woensdag 16 maart naar Aarschot. Hij vertelt je in anderhalf
uur hoe je darmkanker herkent:
wat de symptomen zijn, hoe lang het duurt voordat een kleine poliep uitgroeit tot een kwaadaardig
gezwel, of het erfelijk is
En helpt je te begrijpen hoe een gezonde levensstijl darmkanker kan voorkomen. Zo kan je
darmkanker vermijden of sneller opsporen. En dàt? Bespaart jou en je naasten heel wat pijn en
verdriet.

Kom je luisteren? Graag! De lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je bij de
welzijnsraad van Aarschot. Karlien.vanpee@aarschot.be of 016 63 94 66
Praktisch
Woensdag 16 maart 2022
Lokaal dienstencentrum Orleanshof
Leuvensestraat 148
3200 Aarschot
Deuren open om 18u30
Start lezing om 19 uur
Inschrijvingen
Bel of mail naar karlien.vanpee@aarschot.be of 016 63 94 66
Of klik door naar https://www.stopdarmkanker.be/geef-darmkanker-geen-kans/
---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------WOLFSDONK
SINT-ANTONIUS ONDANKS CORONA GEVIERD
Een vooruitblik op 2022

De zondag na 17 januari is altijd een bijzondere dag voor de mensen van Wolfsdonk – en bij
uitbreiding voor onze ganse nieuwe parochie. Als het smoutebollenkraam voor de kerk staat en in de
kerk zelf het vaandel, het baldakijn en het reliekschrijn van Sint-Antonius Abt worden uitgehaald en
het zilveren vaatwerk op het altaar komt, is het zover. Dan maakt het hart van menig Wolfsdonkenaar
een sprongetje.

Enkele weken ver in het nieuwe jaar, wanneer de goede voornemens al wat beginnen af te nemen, weten
we dat we ons weer kunnen laven aan een mooie viering en gezellig samenzijn. Wegens corona kon de
aansluitende varkenskoppenverkoop dit jaar nog niet plaatsvinden, maar genoten is er zeker van de
plechtige viering op zondag 23 januari om 9u30. Zonepastoor Rudy Borremans, diaken Bert en lectoren
Leo en Mieke gingen voor. Het koor en organist Rik luisterden de viering feestelijk op. Tijdens de
communie weerklonken mooie muziekopnames van fanfare De Verenigde Vrienden Wolfsdonk, die
tijdens deze viering ook haar overleden leden herdacht.
Sint-Antonius vieren, dat is spiritualiteit en gemeenschapsgevoel in de kijker zetten. Laat dat nu net ook
zijn wat Sint-Antonius Abt zoveel eeuwen geleden typeerde als heilig. Toen Antonius na het aanhoren
van de Blijde Boodschap zich terugtrok in de woestijn, ging hij daar bezinnen. Hij trok zich terug uit het
dagelijkse gewoel, uit de ‘drukte’, om tot zichzelf te komen, om rust te vinden, om te onderscheiden wat
er écht toe doet. Antonius kwam zo in contact met z’n diepere zelf en met Hij die wij God noemen. In
afzondering vond hij God. Niet snel daarna kwamen allerlei anderen zich bij Antonius voegen. Hij
straalde z’n godsvrucht uit dat zich gauw een gemeenschap van monniken rond Sint-Antonius vormde.
Zingeving en gemeenschapsleven gingen hand in hand bij deze ‘vader van het kloosterleven’.
Ook vandaag proberen we met onze geloofsgemeenschap en nieuwe parochie HH. Maria, Pieter en
Antonius Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk deze verbinding tussen geloofsleven en gemeenschapsleven,
tussen kerk en dorp, elke dag opnieuw te maken. Ondanks corona zetten we het laatste jaar sterk in op
nieuwe activiteiten: tussen de coronagolven door werden verschillende gezinsvieringen georganiseerd
voor jonge gezinnen in de kerken van Wolfsdonk en Gijmel. Wat een plezier om jonge kinderen met hun
ouders te ontvangen. De catechese liep door, soms ook online, via het betrekken van kinderen en hun
ouders. Om uitvaarten hedendaags en persoonlijk te laten doorgaan, werden in de kerk van Wolfsdonk
digitale schermen geplaatst. Zo kunnen we eigentijds fotobeelden aanbieden aan het brede publiek,
naast een persoonlijke toets in de teksten en homilie. We kijken als geloofsgemeenschap niet alleen
naar onze eigen navel, maar kijken bewust breder. Na het afscheidsmoment op Allerheiligen
organiseerden we een stemmig celloconcert op het oude kerkhof; in november organiseerden we een
mooie tentoonstelling en finissage over 900 jaar norbertijnen. De laatste maanden liep ook het project
‘verhalen verbinden platteland’ verder waarmee we met dorpsbewoners met een beperking van KIDS
en ’t Hof enthousiast toneel maakten over de oude verhalen van onze dorpen. De uiteindelijke
toneelvoorstelling hebben we nog tegoed dit voorjaar ! Samen met verschillende andere SintAntoniustradities zet Wolfsdonk ook verdere stappen in de erkenning van de Sint-Antoniustraditie als
immaterieel erfgoed op Vlaams niveau. Deze zondag maakten we hier al een begin mee door de eerste
communicanten een geschenkpakket aan te bieden over onze patroonheilige !
De kerkfabriek, nu verantwoordelijk voor onze drie gemeenschappen, blijft achter de scherm hard
werken om via de materiële zorg zich in te zetten voor kerk en gemeenschap. Om enkele voorbeelden
te geven: de oude pastorij van Wolfsdonk wordt meer en meer gebruik door bewoners van KIDS
Wolfsdonk. Ook in de pastorijtuin van Langdorp starten we een project met APOJO om te tuinieren met
mensen met een beperking. In de pastorij wordt het spiritueel centrum verder uitgebouwd. De grote
restauratiewerken aan de kerk van Langdorp lopen op z’n einde. Na de schilderwerken binnenin,
kunnen we hopelijk voor de zomer van dit jaar een plechtige viering houden met onze drie
gemeenschappen. In Gijmel timmeren we dit jaar ook verder aan de nevenbestemming voor het
kerkgebouw.
We werken uiteraard niet alleen samen met onze drie gemeenschappen, maar ook breder binnen de
pastorale zone Sint-Rochus met alle 8 de geloofsgemeenschappen van groot-Aarschot. Diaken Bert,
zonepastoor Rudy en priester Paul, pastoraal werker Tom en een enthousiaste groep van leken – de
zoneploeg – wil samen met jullie allen nieuwe acties opzetten rond diaconie, evangelisatie, catechese
en liturgie. Alle suggesties zijn welkom !
Sint-Rochus inspireert de zone hierbij. Toen de heilige Rochus op weg van Montpellier naar Rome
pestlijders verzorgde in de Povlakte nabij Piacenza, deed hij zelf de pest op en diende hij in isolatie te
gaan. Ook hij kon zich daar bezinnen. Ook Sint-Rochus combineerde een innerlijk leven met bewuste
inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Daar willen we met onze geloofsgemeenschappen en zone
voor gaan!
We blikken graag vooruit naar 2022. In Wolfsdonk is dit opnieuw een feestjaar. We vieren namelijk 180
jaar geloofsgemeenschap Wolfsdonk. In september zal, zoals in 2012 en 2017, opnieuw een feestelijke

processie plaatsvinden. Hopelijk starten we ook de restauratie van ons als monument beschermde
historische orgel dit jaar en kunnen we traditiegetrouw samenkomen met de verenigingen op 18 april,
de dag van de eerstesteenlegging van de kerk in 1842. Dit wordt hopelijk het jaar dat we corona achter
ons kunnen laten. Met de zegen van Sint-Antonius moet dit zeker lukken. Geluk kunnen we niet maken,
maar we kunnen het wel een duwtje in de rug geven. Namens de kerkfabriek en parochie, een mooi
patroonsfeest gewenst !
OVERLEDEN:
Theo Crets, echtgenoot van mevrouw Maria
Verreycken, werd geboren in Testelt op
22 juni 1937. Hij is overleden in het Regionaal
Ziekenhuis Heilig Hart te Tienen op 18 januari.
De afscheidsplechtigheid had plaats op zaterdag
22 januari.
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.
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).
----------------VIERINGEN
----------------LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 5 februari : Eucharistieviering om 18.00 u.
- Familie Vermeulen-Verbinnen
WOLFSDONK
Zondag 6 februari: Gezinsviering 09.30 u.
-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
.........................
invoegen afbeelding ‘zaal den Abt’
F4422h05
...........................
Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

