
Week: 05  Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
SINT-ANTONIUSFEEST IN WOLFSDONK 
De eerste zondag na 17 januari staat voor de echte Wolfsdonkenaar gelijk aan het feest van Sint 
Antonius, onze patroonheilige. De traditionele Hoogmis van halftien (die muzikaal werd opgeluisterd 
door de Koninklijke Fanfare ” De Verenigde Vrienden” en met de medewerking van het Sint 
Anteunkeskoor onder leiding van dirigente Jo en vakkundig op het orgel begeleid door onze orgelist 
Rik, en die werd opgedragen door Zonepastoor Rudy Borremans, geassisteerd door Tom Wolput en 
diaken Bert werd druk bijgewoond .  
Na deze stemmige viering was het verzamelen geblazen in zaal den Abt.   Na een woord van welkom 
door Leo Janssens, Voorzitter van de Dorpsraad, en de overhandiging van een cheque van € 500 (de 
winst van de verkoop van dranken van het vorige jaar) aan  OKRA Wolfsdonk , een woord van  Marc 
Vanderborght namens “zaal Den Abt”, en een groot dankwoord voor Beenhouwer Lodts, die net als de 
vorige jaren, ook dit keer voor wat lekkere vleeswaren had gezorgd, was het de beurt aan de laatste 
afstammeling van onze patroonheilige, met name Antonius Hermans. De varkenskoppen zelf waren niet 
de grote publiekstrekkers, maar de prijzen van de hespjes en al de andere vleeswaren swingden als 
naar goede gewoonte weer de pan uit…vooral de leden van onze fanfare en onze “super-opbieder 
Renneke Van Roie lieten zich, als naar gewoonte, weer goed gaan. 
 
Ondertussen kon het publiek proeven van de “echte Wolfsdonkse paté”, zoals die vroeger gemaakt 
werd, of van een stukje zwarte of witte pens.  Dit keer stond er zelfs duif op het menu. Ouwe getrouwe 
Rudy Van Dijck had al zijn duiven die verleden jaar geen prijs gespeeld hadden, geslachtofferd voor de 
“goede zaak” ! Bedankt aan de leden van de Landelijke Gilde om dit lekkers enkele dagen voordien klaar 
te maken. 
De opbrengst van de verkoop bedroeg rond de € 1500, een mooi bedrag dat zal gebruikt worden voor 
de betaling van onderhoudswerken die reeds gebeurd zijn aan zaal Den Abt, en die nog moeten 
gebeuren.   
 
De Dorpsraad wenst iedereen te danken die aan deze viering heeft meegewerkt, maar  toch een speciaal 
woord van dank echter aan Slagerij Lodts, voor die onmisbare steun. Ook dank aan onze huisfotograaf 
Roel Peeters voor de mooie foto’s. 
Nog even meegeven dat de Dorpsraad op de Sint Antoniusmarkt, zoals beloofd, elk jaar een cheque 
van 500 euro zal schenken aan een vereniging van Wolfsdonk ! 
 



  

 





   



5 februari 2023 
Vijfde zondag door het jaar 
Mattheüs 5,13-16 

 
 
Zout en Licht 
We zitten nog helemaal in het begin van het Jezusverhaal bij Mattheüs. Zijn zending in deze wereld 
wordt meteen duidelijk vanaf zijn eerste oproep: “Mensen gooi het over een andere boeg, en luister 
toch naar wat God zo graag heeft. Letterlijk staat er: “Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij!” En 
in praktijk zal Jezus overal en aan iedereen laten zien dat Hij komt zeggen en doen wat God van Hem 
verwacht. 
We hoorden al uitvoerig in de acht zaligsprekingen welke ingesteldheid daarvoor nodig is: ‘Gelukkig 
wie in al zijn armoe blijft verlangen naar de rijkdom die God te bieden heeft. Gelukkig wie de huidige 
wereld betreurt, en droevig is om zoveel miserie, met God wordt het anders…enz..’ Jezus leert aan zijn 
leerlingen, en nu aan ons, hoe we ons best laten vormen en kneden naar die nieuwe mentaliteit van 
leven.  



En nu vandaag horen we dat dit geen privézaakje is voor alleen maar eigen zielenheil. Het is een Blijde 
Boodschap voor de ganse wereld. “Jullie dienen als ‘zout’ te zijn in de samenleving. Jullie moeten de 
mensen weer goesting geven; jullie moeten ‘licht’ zijn zodat mensen richting om leven zien.” Bij die 
twee beelden willen we nu even stilstaan: ‘zout’ en ‘licht’, zo noodzakelijk om het leven aangenaam 
verteerbaar te maken en om de mensen hoopvol te stemmen! 
Ik ben het even gaan opzoeken in Wikipedia. Daaruit leerde ik dat de kracht van het zout ontstaat 
door een chemisch proces van tegengestelde ‘ionen’ die elkaar vinden en zich zo kunnen mengen met 
andere stoffen waar ze worden over uitgestrooid. Zo kan zout één worden met voedsel, waardoor dat 
dit meer smaakvol wordt. Het voedsel krijgt daardoor een meerwaarde; maar het moet er zo in 
worden opgenomen dat het niet zouterig aanvoelt. Integendeel, vergeet je het erin te doen, dan 
smaakt alles flauw.  
Jezus geeft ons de opdracht om zó in de wereld aanwezig te zijn, met die zoutkorrels van de acht 
zaligsprekingen, zodanig dat mensen Gods liefde aan het werk kunnen zien, en zo meer smaak gaan 
vinden in het samenleven. We moeten niet preken en roepen, maar van harte doen voor mensen, wat 
God van ons verwacht.  
Ik was verrast door die uitleg van Wikipedia en vond direct de gelijkenis met het ontstaan van ‘licht’: 
ook twee tegengestelde polen (‘wat van God komt’ en ‘wat de mens denkt te zijn’) worden samen 
gebracht in de leerling van Jezus. Zo ontstaat het licht dat mensen uitzicht en toekomst geeft. Aan ons 
om in ons dagelijks leven die contacten te leggen, zodat Gods werken zichtbaar worden, en de mensen 
God gaan prijzen om de duurzame vrede dat dit teweeg brengt.  
 

 



PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT STEUNT DE JONGEREN OP HUN WEG NAAR 
WERELDJONGERENDAGEN 
 
Van 1 tot 6 augustus 2023 gaan in Lissabon (Portugal) de Wereldjongerendagen door. 
Deze Wereldjongerendagen (WJD) zijn een driejaarlijkse internationale jongerenbijeenkomst. 
De paus nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren. 
Jongeren staan centraal tijdens de Wereldjongerendagen. Het is dé plaats bij uitstek waar ze zelf de rol 
van apostel opnemen: jongeren worden voor anderen echte evangelieverspreiders. Door hun 
aanwezigheid helpen ze ook de Kerk mee transformeren in de wereld van vandaag. Daarnaast is het 
een plek waar vrede, broederlijkheid en naastenliefde over landsgrenzen heen tastbaar worden. 
 
Gedurende één week worden miljoenen jongeren van over de hele wereld ontvangen in lokale 
parochies, bisdommen, families... Bovenop de gebedsmomenten, ontspanning en gezellig samenzijn 
zijn er de activiteiten, georganiseerd door de WJD-organisatie.  
Blikvangers zijn de kruisweg, een avondwake en de slotviering. 
Bij IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen pakken ze de Wereldjongerendagen groots aan.  
Daarom gaan ze niet één week... maar twee weken!  
Aan de hand van een vijftal voorprogramma's ontdekken ze het gastland, de lokale cultuur en 
bereiden ze zich voor op deze gigantische bijeenkomst die herinneringen voor het leven nalaat. 
 
Onze pastorale zone wil zich volledig achter dit mooie project van de Wereldjongerendagen zetten. 
Zo organiseren we nog een infomoment voor de Aarschotse jongeren op zondagnamiddag 5 februari 
en willen we daarnaast jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendagen een financieel steuntje 
in de rug geven. Vanaf zaterdag 14 januari t.e.m. zondag 5 februari zullen wij in onze kerken 
kaarsjes verkopen ten voordele van de jongeren. Het eerste en het laatste weekend zullen 
vrijwilligers de kaarsjes na de viering aanbieden, tijdens de andere dagen kan u steeds een 
kaarsje laten branden op één van de kaarsentafels in onze kerken. 
Een kaarsje kost 5 euro en het bedrag gaat integraal naar de jongeren. 
Wij zijn de uitdaging aangegaan om in onze zone 180 van die kaarsjes te verkopen. 
Wanneer het onze geloofsgemeenschappen lukt, zal de zoneploeg dit totaalbedrag verdubbelen. 
Op deze manier hopen wij jongeren die het financieel niet zo makkelijk hebben toch de kans te geven 
om te kunnen deelnemen aan deze unieke ervaring. 
 
Op donderdag 15 december 2022 ontvingen wij onze jongerenpastor Hendrik-Jan samen met enkele 
jongeren in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zij legden een getuigenis af van hoe Maria een rolmodel is in 
hun leven. De Wereldjongerendagen 2023 staan ook in het teken van de moeder van Jezus, Maria. 
Maria stond op en reisde met spoed. (Lc 1,39) een vers dat ons in de kersttijd niet onbekend in de 
oren klinkt. Tijdens deze avond werd er ook een videoboodschap getoond waarin paus Franciscus de 
jongeren en ook ons uitnodigt uit te komen voor ons geloof. 
De paus vertelt aan de jongeren dat het luisteren naar de woorden van hun grootouders een grote 
hulp kan zijn. In de woorden van grootouders vind je een wijsheid die je verder brengt dan de 
problemen van het moment. Wij als ouder, grootouder, catechist, priester… zijn tussenschakels voor 
onze jongeren. 
Indien je iemand kent: (klein)zoon of -dochter, jongere uit de buurt die eventueel geïnteresseerd is in 
deze jongerendagen, mag je hem of haar zeker doorverwijzen naar het zonesecretariaat 
(seceretariaat@kerkinaarschot.be of 016/572043) voor meer informatie. 
 
extra informatie over het infomoment: 
zondag 5 februari van 14.00 u tot 15.30u in de Christus-Koningkerk, Langdorpsesteenweg 3 te 
Aarschot 
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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 

 
  
LANGDORP 
 
Zondag  5 februari: Eucharistieviering om 10.30 u. 
- Jozef Van Der Borght,  Maria Van Ouytsel, Julien Broos 
 
GIJMEL 
 
Zaterdag  4 februari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Frans Hendrickx, Maria Vermeulen en zoon Dirk 
- Familie Vermeulen-Verbinnen 
 
WOLFSDONK 
 
Zondag  5 februari: Gebedsviering om 9.30 u.  
- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
- Louis Alaerts en Maria Andries 
 

----------------------------------------------------- 
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 
 
Parochiezaal Gijmel 
contactpersoon: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 



Zaal Den Abt Wolfsdonk 
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck 
telefoon: 0477/18.20.68 
Reserveren kan via www.denabt.be 
 

 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denabt.be/

