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MARIA LICHTMIS 

 
 



 
In deze periode van het jaar verlangen we naar licht. Het is dan ook geen toeval dat 40 dagen na 
kerstmis (de geboorte van het Christuslicht) Maria Lichtmis wordt gevierd. Het christelijke feest is 
gebaseerd op het joodse gebruik van de tempelgang waarbij de jonge ouders met hun pasgeborene na 
40 dagen de tempel bezochten om hun kind toe te wijden aan God. Als Maria en Jozef dit voorschrift 
voltrekken, treffen ze de oude Simeon en Hanna in de tempel aan die in Jezus een groot Licht 
aanschouwen. 
Met de Eerste Communicanten vierden we dit Mariafeest op 28/01 in de kerk van Gijmel. Onder 
begeleiding van enkele mama’s en een papa hebben we gezongen, verteld, gepuzzeld en gekleurd ter 
ere van Maria. De tekeningen zijn nog steeds in de kerk te bewonderen, let op het aureooltje van licht. 
Verder dankten de communicanten Maria voor het leven, de hemel en aarde, het eten, het leren delen, 
de natuur en de dieren. Ze vertrouwden Maria toe dat ze soms wel eens oneerlijk zijn, soms wel eens 
ruzie maken of vechten en heel soms de school niet leuk vinden. Ze vroegen haar dan ook hen te 
helpen eerlijk te zijn, de armen bij te staan en de zieken sterkte te bieden. 
En het gezegde indachtig mochten de pannenkoeken niet ontbreken. En of ze smaakten! 
 
Lieve Maria, 
Dank dat j voor Jezus gezorgd hebt  
en dat je voor ons zorgt. 
Dank dat je zo lief bent. 
Wil je altijd bij ons blijven 
als we stoute dingen doen? 
We beloven dat we altijd goede vrienden blijven. 
Bert, diaken 
 
 
 



 
Zesde zondag door het jaar 
Mattheüs 5,17.20-22a.27-28.33-34a.37 

 
 
Leven… van harte 
We hebben een  paar weken geleden die fameuze ‘Bergrede’ beluisterd. Daarin vinden we de 
grondwet voor al wie leerling van Jezus wil zijn en blijven worden; Het zijn acht grondregels die ons 
binnen willen brengen in ‘volop leven’, leven in eenklank met God, met onze medemensen en met 
onszelf. Vandaag gaan we op zoek naar de binnenkant van die grondregels, tenminste enkelen ervan 
al; volgende week de rest.  
Mensen kunnen in de wereld maar samenleven binnen bepaalde grenzen die men niet kan 
overschrijden zonder de orde te verstoren. Moorden, bedriegen en elkaar beliegen, wrok koesteren en 
vijandschap aanwakkeren… we weten maar al te goed dat er grenzen zijn. Er is een reglement nodig, 
een lijn die we niet ongestraft kunnen of mogen overschrijden. Om tot dat besef te komen hebben we 
God of geloof zelfs niets eens nodig. Het zijn de algemeen aanvaarde grondregels om te kunnen 
samenleven. Moest iedereen die grondregels naleven, zouden we al een heel stuk verder staan in 
vreedzaam samenleven. 
Maar wat Jezus ons op het hart drukt vandaag is toch heel veel meer. Hij zei toch bij de aanvang van 
zijn openbaar optreden: “Mensen, gooi het over een andere boeg, bekeer u, want het Rijk der hemelen 
is vlakbij.” Straks leert Hij ons bidden: “Uw Rijk, Vader, kome tot ons”.  Om dat te kunnen ervaren is 
het onderhouden van de wet niet voldoende. Om een warme thuis te hebben heb je heel wat meer 
nodig dan een huishoudelijk reglement. Men heeft, ook in kerkelijke kringen, helaas zichzelf daarmee 
gesust: als ik de geboden onderhoud en iedereen met rust laat, ben ik toch in orde. Heel juist 
geredeneerd. Je bent in orde, maar of je de vreugde en de deugd van samenleven daarmee gaat 
smaken valt sterk te betwijfelen; je woont wel onder hetzelfde dak, met respect voor het huishoudelijk 
reglement… maar een echt warme thuis, waar mensen deugd beleven aan mekaar en zich door elkaar 
gedragen weten, is er veel meer nodig dan dat. 
Elke regel van dat ordenend reglement wordt door Jezus vastgenomen. Jullie weten: moorden mag 
niet. Maar daarmee is de kous niet af. Want Ik zeg jullie: als je al in je binnenste nijdig wordt, en je 
woede blijft voeden, ben je stiekem die moord al aan ’t voorbereiden. Wil je echt in de Liefde 
thuiskomen, moet je die woede en afgunst in de kiem al smoren. Met andere woorden: keer ja daarvan 
weg, en richt je op een liefdevol samenleven.  
Een ander voorbeeld: ‘Overspel plegen’, dat wil zeggen, het engagement dat iemand is aangegaan met 
een man, een vrouw, of een vriend, dat gegeven woord gaan kapot maken door zelf iemand van dat 
partnerschap los te maken: dat mag je zeker nooit doen. Echtbreuk plegen is bij wet nog altijd 
strafbaar. Maar voor Jezus is dat blijkbaar niet genoeg. Ik zal je meer zeggen, horen we van Hem, in je 
binnenste die begeerte voeden en koesteren om die ander van zijn of haar relatie los te peuteren, is de 
zonde al in gang zetten. Kap er mee, zegt Jezus, geef aan die begeerte niet toe, verzet je er tegen. Die 
ander is jouw bezit niet. God is liefde, trouwe liefde nog wel. Als je daarin wil wonen, doe dan wat 
echte liefde van je verwacht.  
Oh, wij kenden die tien geboden toch zo goed vanbuiten: “Bovenal bemin één God, zweer niet ijdel, 
vloek nog spot…” Het waren de tien woorden die Mozes van God had gekregen die dan voor ons op 
rijmpjes zijn gezet. ‘Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane belofte moeten worden nageleefd.’ Tot 



zover het regelement. Eedaflegging gebeurt vandaag nog dagelijks in gerechtshoven maar ook bij de 
incorporatie van staatshoofden en politieke kopstukken, soms nog met de hand op de bijbel en de 
uitdrukkelijke naam van God. Best mogelijk, zegt Jezus, maar er is meer. Ja zeggen is ook ja doen,. 
Houd je belofte, wees betrouwbaar, want zo ook is jouw God. Wil je echt kind aan huis worden bij 
Hem, treed dan binnen in een liefdesverhouding waarin het huishoudelijk reglement een ziel krijgt, 
een binnenkant van Liefde!  
 
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  12 februari: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
GIJMEL 
Zaterdag  11 februari: Gebedsviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  12 februari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Vicske Hendrickx 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 

 
 
 

http://www.denabt.be/


zaal Gijmel 
contactpersoon: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


