Week: 6 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

LICHTMISCATECHESE EERSTE COMMUNIE GIJMEL

Nu catechese eindelijk terug ‘live’ mag, hebben we er geen gras laten over groeien in Gijmel.
We nodigden de Eerste Communicanten van Langdorp en Gijmel uit om samen Maria Lichtmis te
vieren op zaterdag 29 januari.
Maar liefst 24 kinderen bereiden zich voor om de H. hostie voor het eerst te ontvangen.
Catechiste Lotte had een heuse puzzel gemaakt van de grote Maria-icoon in de kerk die de kinderen
probleemloos bij elkaar legden.
In kleine groepjes leerden de communicanten bidden tot Maria en kleurden ze ook tekeningen, die nu
het Mariabeeld sieren in de kerk.
En natuurlijk mochten de pannenkoeken niet ontbreken, op het speelplein naast de zaal was het een
festijn om duimen en vingers af te lekken.
Tijdens een kort gebedsmoment met de gezinnen in de kerk beluisterden we het Lichtmisevangelie en
zongen een Marialiedje.
Dank aan de 3 mama’s die kwamen begeleiden, tevens dank aan de 2 mama’s die pannenkoeken
bakten.
We kijken alvast uit naar de volgende catechesesamenkomst.
Catechiste Lotte en diaken Bert

LICHTMISVIERING MET DOPELINGEN IN WOLFSDONK

‘Laat de kinderen tot mij komen’, het gekende liedje was wel bijzonder toepasselijk de zondag voor
Lichtmis in Wolfsdonk.
De jonge gezinnen die het voorbije jaar een kind boven de doopvont hielden, lieten zich inspireren
door het Bijbelse verhaal dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel ging om haar
kind onder Gods Zegen te plaatsen.
En zo gebeurde het ook met de allerkleinste medeparochianen.
We zegenden tevens Lichtmiskaarsjes en Mariascapuliers die we aan de gezinnen meegaven, net als
de wiegjes als aandenken aan hun doopdag.
De grotere kinderen kregen een groeiboompje, verwijzend naar het verhaal van het mosterdzaadje
dat uitgroeit tot een grote mosterdboom in wiens schaduw vogels nestelen.
Zo mogen ook wij ons veilig voelen bij Moeder Maria.
Een bloemlezing uit de gebeden van de ouders:
We zijn dankbaar voor onze 2 gezonde kinderen, onze familie die ons altijd bijstaat, het uitkomen van
een droom. Dank U, God.
Bedankt voor de mooie gezinsmomenten. Bedankt voor wie we zijn. Bedankt voor de natuur. Aan al
onze geliefde gestorvenen: we missen jullie.
Wij zijn dankbaar voor alle mooie momenten die we de afgelopen maanden met ons drietjes hebben
mogen meemaken en hopen dat er zo nog heel veel momenten mogen volgen.

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!
13 februari

Zesde zondag door het jaar
Lucas 6,17.20-26

Mens-waardig
Zalig de armen…? Dát kan toch geen waar zijn! Armoe en gebrek zaaien slechts ellende. Wat een magere troost:
‘later’, in het ‘hiernamaals, zullen armen eindelijk aan het feest mogen aanschuiven. Met zulke opvatting lijkt
godsdienst totaal wereldvreemd te zijn. Wie voor het ongeluk geboren is, en in zwarte armoe wegkwijnt, moet
dan maar op z’n honger blijven zitten en verdrinken in z’n verdriet. Is onze God dan zó onrechtvaardig?

Waarom toch? Een heel klein percentage van de bevolking beschikt wereldwijd over het
leeuwenaandeel van de aardse goederen. Een groter deel van de mensen bengelt hopeloos onderaan
op de maatschappelijke ladder. Zij worden alsmaar armer. De kloof tussen de koplopers en de
achterblijvers blijft helaas nog angstaanwekkend groeien. En wij behoren wellicht tot die overgrote
meerderheid, de zogenaamde middenklasse, aan wie men voldoende koopkracht moet blijven geven
om de boel draaiende te houden. En daar is soms veel ellenbogenwerk bezig om in dat grote peloton
zo ver mogelijk vooraan te geraken
Oh nee, onmenselijk zijn we zeker niet. Denk maar aan de vele initiatieven, waarmee we de boel
trachten wat recht te trekken. Er gaat geen week voorbij of we ontvangen in de brievenbus
stortingsbulletins voor allerlei goede doelen. Kerkelijk kennen we al jarenlang acties zoals:
Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Damiaanactie, … om er maar enkelen te noemen; en veel ruimer dan

dat, los van elke geloofsovertuiging, gebeurt er nog zoveel meer: de warmste week, het Rood Kruis,
Artsen zonder grenzen, enz., enz. Zorg voor de armen heeft altijd al bestaan. Maar het lijkt slechts op
de symbolische ‘druppel op een heet-zinken plaat’ of ‘dweilen met de kraan open’. Om moedeloos van
te worden!
En toch blijft het onze verdomde plicht om hier volop en van harte aan mee te doen. Hierin schuilt
voor mij de pointe van die Blijde Boodschap. Wat Jezus laat zien en waarin Hij ons wil meetrekken is:
verwaarloosde mensen moeten voorrang krijgen! In de God van Jezus geloven is: ‘elke mens, ook de
mens die ligt weg te kwijnen en niet meetelt, verdient onze volle achting. Het is de boodschap die Cardijn
als jonge onderpastoor in Laken aan die jonge fabrieksmeisjes bracht: ‘Jullie zijn evenveel waard dan de Princes
daar in het koninklijk paleis. Als we onze medemens op de tweede plaats zetten zitten, we in een verkeerde
koers.
Een paar zondagen geleden heeft Jezus enkele vissers opgeroepen om, samen met Hem, voortaan ‘mensen te
gaan opvangen. Hij vraagt van ons hetzelfde, als we zijn leerlingen willen zijn.

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 4
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 langs de Wolfsdonksteenweg en het
Boeckxplein.

Wolfsdonksteenweg: orgelatelier Jan-Baptist D'Hondt
De nu drukke Wolfsdonksteenweg bestaat nog maar sinds het einde van de 19 e eeuw, toen deze als
verbindingsweg naar het station van Testelt werd aangelegd. In 1842, toen de kerk van Wolfsdonk
gebouwd werd, liep hier wel een Vosvellestraatje, maar dat liep iets verderop dood op de moerassen
van het Steenbroek.

In dit authentieke huis had Jan-Baptist D’Hondt (1864-1942) in de eerste helft van de 20e eeuw een
atelier voor orgelbouw. Jan-Baptist werd als derde kind en oudste zoon van Severin geboren in Rijsel
(Lille) omdat zijn vader als schrijnwerker naar Frankrijk was uitgeweken. In Zichem, bij zijn oom
Andries Laureys leerde hij de stiel van het orgelbouwen. Na twee jaar werken in een meubelmakerij te
Ledeberg bij Gent, ging Jan-Baptist op 18-jarige leeftijd in de leer bij orgelbouwer Drijvers in
Rotselaar. Hij vervolmaakte zich bij de Brusselse orgelbouwer Kerkhoff. Bij Drijvers’ overlijden in
1892 bood diens weduwe aan het atelier over te nemen, dat net hier in Wolfsdonk was opgestart. JanBaptist D’Hondt leidde nog een tijdje Drijvers’ zoon Urbain op en werd in de beginjaren ook
geassisteerd door zijn jongere broers August en François en schoonbroer Charel Michiels.
In 1908 werd dit atelier op de Wolfsdonksesteenweg gebouwd. Een eerste belangrijk werk van atelier
D’Hondt was het orgel van de kerk van Vorst-Laakdal. D’Hondt werkte in 1925 ook aan het orgel van
de kerk van Wolfsdonk, dat in 1865-1870 door Drijvers was opgebouwd in de nieuwe kerk (1842)
met grote delen pijpwerk van een orgel dat nog opgesteld had gestaan in de oude kapel en
vermoedelijk naar Wolfsdonk werd overgebracht in 1805.
In 1936 gaf Jan-Baptist het orgelatelier door aan zijn zoon Gerard D’Hondt (1900-1991). Gerards
dochter Cecile huwde later met Bernard Pels (1921-1996), een telg uit een Nederlands geslacht van
orgelbouwers. Hun zoon Gerard Pels, die in 2014 plots overleed, bouwde de laatste decennia de zaak
Pels-D’Hondt verder uit.

Orgelmaker Jan-Baptist D’Hondt ligt begraven op het oude kerkhof van Wolfsdonk.

Boeckxplein: mijnwerkers en burgemeesters uit Wolfsdonk
Het Boeckxplein werd in 1998 ingericht op de plek van de hoeve van familie Boeckx, die centraal in
het dorp gelegen was. De familie Boeckx was een vooraanstaande familie van dokters en priesters, die
met Denis Boeckx van 1927 tot 1933 de burgemeester van de vroegere gemeente Langdorp leverde.
Naar verluidt zou de familie Boeckx ook de eerste auto hebben gehad in het dorp.
Doorheen de geschiedenis leverde Wolfsdonk verschillende andere burgemeesters voor de gemeente
Langdorp: Louis Van Ouytsel van de Zavel (1921-1927), Viktor Verbeeck (1941-1943), Frans Van
Braeckel (1947-1953), Jules Verbeeck (1959-1965) en Remy Van Aelst (1965-1976). In 1977 werd
Langdorp samen met Rillaar en Gelrode gefuseerd met de Stad Aarschot. Van 2007 tot 2018 was
Wolfsdonkenaar André Peeters burgemeester van groot-Aarschot. Als schepen van Openbare Werken
was hij voordien mee de drijvende kracht achter de dorpskernvernieuwing van Wolfsdonk eind jaren
’90.

Op het nieuwe Boeckxplein werd in augustus 2006 een monument voor de mijnwerkers van
Wolfsdonk ingehuldigd. Ook vanuit ons dorp gingen immers heel wat mannen ‘naar de put’, waar ze
vaak in onveilige omstandigheden steenkool bovenhaalden. Kunstenaar Wilfried De Cock ontwierp de
zogenaamde ‘mijnwerkers-sarcofaag’. Het stelt een sarcofaag voor waarin elke mijnwerker, groot of
klein, in past, het symbool dat het leven niet stopt bij de dood. Het monument werd geplaatst 50 jaar
na de mijnramp in Marcinelle, op 8 augustus 1956 waarbij 256 slachtoffers vielen.

Wolfsdonk is ook fier op haar ‘officieuze’ burgemeester Frans
Janssens (1922-2018). Frans was de bezieler van de Wolfsdonkse
Dorpsraad, overtuigd royalist en stond steeds klaar met hulp voor
menig Wolfsdonkenaar

.

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
------------------------------GIJMEL
DOOPVIERING: FRANCES DERDEN
Op zondag 30 januari werd Frances Derden gedoopt in de kerk van Fatima-Gijmel. Frances werd
geboren te Tienen op 20 juli 2021. Ze is het dochtertje van Niels Derden en Kirsten Leys. Langs deze
weg wensen we de dopelinge, haar ouders, meter en peter en de ganse familie van harte proficiat. Dat
ze door de goede zorgen van haar familie mag opgroeien tot een liefdevolle meid. Dat ze gesterkt door
het sacrament van het doopsel en door de kracht van de Heilige Geest een vreugdevolle leerlinge van
Jezus mag worden.
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 12 februari : Gebedsdienst om 18.00 u.

WOLFSDONK
Zondag 13 februari: Eucharistieviering 09.30 u.
- Nieke Hendrickx, Eliane Vissenaeken en Vicske Hendrickx
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

