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ASWOENSDAG 
 

 
Verdord en uitgedroogd 
is de oude palmtak 
door het vuur geworden 
tot as van het verleden. 
Deze as 
met een kruis gezegend 
wordt vandaag 
begin van nieuw leven. 
Antoon Vandeputte 
 
 

 

 

 
 
Op woensdag 17 februari start de vastenperiode in de katholieke kerk. Samen gaan we zo op weg 
richting Pasen. 
Gezien de huidige maatregelen kunnen er geen publieke erediensten doorgaan. 
Wel voorzien wij op Aswoensdag in onze pastorale zone de gelegenheid om de kerken te bezoeken, 
even in stilte te bidden. 
In de kerk van Gijmel zal priester Paul van 16u. tot 17.30u. ten dienste staan en in de kerk te 
Wolfsdonk diaken Bert van 18.30u. tot 20u. 
U komt wanneer het u schikt tijdens de aangegeven uren en blijft voor korte of langere tijd. 
Wanneer we het toegelaten aantal van 15 aanwezigen dreigen te overschrijden, zal u gevraagd 
worden even te wachten tot er iemand de kerk verlaat. 
In sommige kerken voorzien wij eveneens de mogelijkheid om as te ontvangen. 
Aangezien er geen fysiek contact mag zijn, zal de priester of pastor dit jaar geen kruisje op het 
voorhoofd tekenen, maar zal dit vervangen worden door het strooien van wat as op het hoofd.  
Mogen wij vragen wanneer u de kerk bezoekt om voldoende afstand te bewaren en alle 
coronamaatregelen te respecteren. 
 
 
 
ASWOENSDAG 17 FEBRUARI IN DE ZONE SINT-ROCHUS: 
 
09.00u-16.30u: Christus Koning kerk Aarschot 
mogelijkheid voor een kort bezinningsmoment of om een kaarsje te branden. 
  
10.00u-12.00u: O.-L.-Vrouwekerk Aarschot 
mogelijkheid om as te ontvangen 
  



14.00u-16.00u: Sint-Niklaaskerk Rillaar 
mogelijkheid voor een kort bezinningsmoment of om een kaarsje te branden 
  
15.00u-17.00u: Sint-Corneliuskerk Gelrode 
mogelijkheid om as te ontvangen 
  
16.00u-17.30u: O.-L.-Vrouw van Fatimakerk Gijmel 
mogelijkheid om as te ontvangen 
  
18.00u-20.00u: O.-L.-Vrouwekerk Aarschot 
mogelijkheid om as te ontvangen 
  
18.30u+20.00u: Sint Antonius Abtkerk Wolfsdonk 
mogelijkheid om as te ontvangen 
  
Wij hopen op deze manier in verbondenheid met jullie de vastentijd in te zetten. 
  
--  
Pastorale zone Sint-Rochus 
Jan Van Ophemstraat 19 * 3200 Aarschot 
016/57 20 43 
 
 
ONLINE CATECHESE 

 
De vormelingen van Gijmel wuiven iedereen toe op het einde van hun eerste online catechese. Hoewel  
de vormseldatum verschoven wordt naar het najaar, gingen we inmiddels reeds met de voorbereiding 
van start. Aangezien fysieke samenkomsten nog steeds niet mogelijk zijn, kozen we voor een 
samenkomst via de webcam met als thema het chrisma-oliesel waarmee de kinderen gezalfd zullen 
worden bij hun vormsel. Het verhaal van de herdersjongen David die door de profeet Samuël gezalfd 
wordt en daarna de reus Goliath verslaat met zijn katapult, was herkenbaar. Ieder van ons heeft wel 
eens reuzegrote moeilijkheden te overwinnen. Door onszelf te blijven en met behulp van God en de 
medemens lukt dit veel beter. Olie dringt overal in door en zo verlangen we dat Gods Goede Geest ook 
in de vormelingen doordringt en hen sterkt. In ieder sacrament komt God ons immers nabij en 
worden we geheiligd. 
We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst online en inmiddels gaan de vormelingen creatief aan 
de slag met het maken van een geloofsdoos waarin ze geloofssymbolen verzamelen. De sneeuw die 
overvloedig neerdwarrelde tijdens de catechese kon niet in de doos maar we spraken wel af ieder een 
Goliath te maken en daarna te verslaan met sneeuwballen. 
Diaken Bert 



21 februari 2021 
Eerste zondag Veertigdagentijd 
Marcus 1,12-15 

 
 
Quarantaine 
Na Advent en Kersttijd zijn we al enkele weken aan ’t luisteren naar het evangelieverhaal bij Marcus. 
Het begon veelbelovend met die goddelijke stem bij zijn doopsel: ‘Gij zijt mijn lieveling, de man naar 
mijn hart!’ 
Van daaruit, zo begint het evangelie van vandaag, wordt Jezus door de Geest de woestijn ingedreven. 
Plots schiet me een oud studentenlied te binnen: ‘Oh treurigheid op noten, ik sta op eigen poten!’ Geen 
mensenkind ontsnapt eraan. Vroeg of laat komen we oog in oog te staan met de harde werkelijkheid, 
die niet altijd even fraai is en die eerder gelijkt op een jungle dan op een vredesbos.  
‘Het leven is een strijd!’ is de ontnuchterende vaststelling. Wie z’n best doet moet zo-is-zeker veel 
tegenwind verwerken. Het is dan zeer verleidelijk om zich gewoon door de stroom te laten 
meedrijven en geen weerstand te bieden… kortom, ons te ‘laten leven’. 
Het verhaal van Jezus in de woestijn staat symbool voor die levenslange strijd waar Hij als mens 
wordt ingeworpen. Zal Hij die liefdesband met God, die Hem zendt, kunnen aanhouden te midden 
zoveel weerstand? ‘De Geest dreef Hem’ lezen we; de Spirit van waaruit Hij leeft en ademt, brengt die 
helse strijd teweeg. Hoe dikwijls zal Hij wel botsen op onbegrip, verdachtmaking, ongeloof, trawant 
van de duivel; uiteindelijk zal Hij zelfs beschuldigd worden van verrader: ter dood veroordeeld 
omwille van laster ten overstaan van zijn geliefde Vader!!! Zijn strijd is bikkelhard, maar Gods engelen 
zullen Hem nooit in de steek laten. 
Deze woestijnervaring, die doorheen zijn ganse leven zit verweven, wordt hier samengebald in het 
symbolisch getal ‘40’  De bevrijding van het Godsvolk uit de slavernij verliep langs de 40-jarige 
woestijntocht. En in de eerste lezing van deze zondag horen we hoe Noach 40 dagen nodig had om een 
schuilplaats te bouwen tegen de zond’en’vloed. In 40 dagen tijd werd de bewoonde wereld herschapen in 
één grote zee; en nog eens 40 dagen moest Noach vanuit zijn ark uitkijken naar de reddende duif met de 
groene tak, signaal dat er voor de mens een nieuw tijdperk aanbrak: hoop en opbouw! 
We vernemen in het verder verhaal hoe Jezus zich dikwijls terugtrekt, weg van de drukte, om zich te 
voeden aan zijn bron van oorsprong: ‘that’s the spirit!’ 
De quarantaine (van aswoensdag tot paaszaterdag is 40 dagen) waar we voor staan is dé uitnodiging 
om in te gaan op Jezus’ dringende oproep: “Mensen, herbekijk toch eens grondig jullie manier van 
leven. Pak het toch anders aan, meer geijkt op Gods liefde voor zijn wereld.” 
Dat is ook de roep van idealisten vanuit onze gedwongen Covid19-quarantaine. Deze pandemie biedt 
de kans om eens grondig na te denken over onze leefgewoonten: ons laten drijven of toch trachten 
stroomopwaarts te roeien, en zo ons leven en samenleven zelf weer beter in handen nemen. Geloven 
we erin? 40 dagen om ons te herbronnen. Dan zullen we echt Pasen kunnen vieren: Feest van de 
Opstanding. 
 
 
 
 
 
 



STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS 
 
Christus Koning kerk Aarschot 
Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur. 
 
O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel 
Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur. 
 
O.-L.-Vrouwekerk Aarschot 
Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur. 
Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament. 
Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur. 
 
Sint-Niklaas kerk Rillaar 
Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur. 
 
Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk 
Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur. 
 
www.kerkinaarschot.be  
 
 
MOOIS UIT DE OUDE DOOS – DEEL 2 
 
Nog enkele liedjes die Fonske Steurs noteerde en die me tot nu toe volkomen onbekend waren. 

DE ZWALUW 
 
Zwaluw lief waar snelt ge heen 
Zwaluw lief waar snelt ge heen 
Laat g’ uw nestje zoo alleen 
Zwaluw laat g’ uw rappe vleuglen 
Nog een poosje vlucht beteuglen 
Zwaluw lief waar snelt ge heen 
Zwaluw lief waar snelt ge heen 
Refrein 
‘k Ga naar zachter zomer 
Waar de zomerzonne straalt 
En bij frisse stromen, bloem en lover praalt 
Eens zal ’t uur ook komen dat ge heen zult gaan 
Mensenkind o denk daaraan 
Zwaluw smart u ’t scheiden niet 
Zwaluw smart u ’t scheiden niet 
Toen g’ uw nestje daar verliet 
Liet g’ uw hoofdje toen niet hangen 
Werd uw borstje niet bevangen 
Zwaluw smart u ’t scheiden niet 
Zwaluw smart u ’t scheiden niet 
Zwaluw keert gij ooit nog weer 
Zwaluw keert gij ooit nog weer 
Naar uw nestje van weleer 
Als de lentedagen naken 
‘k Zou het dan voor u bewaken 

http://www.kerkinaarschot.be/


Zwaluw keert gij ooit nog weer 
Zwaluw keert gij ooit nog weer 
Licht ziet gij mij nimmer  
Maar als ik wederkeer 
Metsel ik en timmer 
Mij een nestje weer 
Gij, gij gaat voor immer 
Als gij heen zult gaan 
Mensenkind, o denk daaraan 
 
 
DE RECRUUT 
Ik moet mijn dorpje gaan verlaten 
En gaan strijden voor mijn land 
En dan zwerven langs de straten 
Ver van moeke en van ’t strandEn dan moet ik marcheren zoo zeer 
Met een lans en zwaar geweer 
Zie dat vind ik toch te kras 
‘k Wou dat ik bij mijnmoeke was 
 
Als de vijand dan zal komen 
Met kanon en kruit en lood 
En mijn bloed zal dan zoo zal stromen 
Ja dan zenne kik zeker dood 
En als Piet er nie meer zal zijn 
Sterft mijn moeke nog van hartepijn 
Zie ik stort een tranenplas 
‘k Wou dat ik bij mijn moeke was 
In ons dorpje is’ zoo treurig 
iedereen zegt waar is toch Piet 
Moekes kiekens lopen treurig 
En zijn mager van verdriet 
och mijn moeke heeft zoo’n hartepijn 
Dat Piet zoo ver van haar moet zijn 
Zie mijn haar wordt grijs als vlas 
‘k Wou dat ik bij mijn moeke was 
Zie ze gaf me in dees pakske  
Een zeer groot en vet stuk spek 
En ze vulde ook mijn zakske  
Met een stuk van ’t verkensnet 
Och maar ’t eten smaakt me niet 
‘k Zal nog sterven van verdriet 
En dat zit hier allemaal vast 
‘k Wou dat ik bij mijn moeke was 
Bij mijn vertrek stond moe te schreien 
Zij sprak, Piet houd jou toch goed 
‘k Zal wel alleen de koeikes weiden 
Sprak zij in een tranenvloed 
En ze gaf me, zie hoe net 
Ja dat is moeke haar portret 
En zij bond het hier aan vast 
‘k Wou dat ik bij mijn moeke was 
 

 



HET OUDE KLOOSTER 
 
Achter in het oude klooster 
klopt een arme moeder aan. 

Ligt mijn zoon hier zwaar gewond soms 

‘k zou zoo graag naar hem toegaan. 

 

Arme moeder, sprak de zuster, 

uwen zoon, hij is niet meer 

al zijn lijden is geweken 

hij stierf voor zijn land en eer. 

 

In de kamer aangekomen 

heft ze ‘t witte doodskleed af. 

En in tranen valt zij neder. 

Delf voor hem en mij een graf. 

 

Op het kerkhof ligt begraven 

eene moeder met haar zoon. 

En nu strijden zij voor eeuwig 

ja voor eeuwig voor Gods troon. 

 

 

Via Google/youtube kan je de volledige versie van dit laatste lied beluisteren, gezongen door de Zangeres 

zonder Naam, die tal van zulke droeve liedjes bracht: De Speelbal, Witte Rozen, Bij de muur van ’t Oude 

Kerkhof, en meer.  

Ons moeder, Leonie Verbeeck,  zong ze voor ons toen we kind waren. We zaten bij de Leuvense stoof en 

vroegen erom maar zaten erbij te snotteren. 

Wie zich wil onderdompelen in héél oude, vooroorlogse liedjes die vaak uit Nederland kwamen, maar ook 

bij ons heel populair waren, vindt er bij Louis Davids: Als je voor een dubbeltje geboren bent;  Willy 

Derby: Scheiden doet lijden. Ik zoek een meisje; Bob Scholte: In je ogen staat geschreven. En andere. 

Bij ons in de jaren ‘50: Jan Verbraeken: Het Noordzeestrand; La Esterella: Mooi zijn ze alle de moeders 

ter wereld; Jo Leemans: Que sera; Ray Franky: Oh Heideroosje. 

Te veel om ze allemaal op te noemen. Maar deze titels roepen waarschijnlijk toch bij velen nog 

herinneringen op. 

 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be 
 

 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 
 
LAURA HENDERICKX 
Op 30 januari overleed in Langdorp, Laura Henderickx, weduwe van Jef Sapion. 
Zij werd geboren in Herselt op 4 september 1922.  
 
MARIE LAUVRIJS 
Marie overleed op 1 februari in het Woonzorgcentrum St. Barbara in Herselt. Zij werd geboren op 30 
september 1928 en was de weduwe van Sooi Vermeulen. 
 
Marie en Laura waren beide lid van Samana. 
‘Innige deelneming en veel sterkte voor de families’, vanwege Samana 
 
 
 
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’ 
De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163 
 
 
WOLFSDONK 
 
OVERLEDEN 
 

Op 1 februari overleed  Carine Verkammen in het AZ 
Diest. 
Zij was de echtgenote van Paul Rens en werd geboren op 18 
juni 1965. 
De afscheidsplechtigheid en de begraving van de asurne op de 
begraafplaats in Wolfsdonk vonden plaats op 6 februari in 
intieme kring. 
Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze 
christelijke deelneming aan de familie aan. Wij bidden dat 
Carine mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat zij eeuwige rust 
en vrede moge vinden bij God onze Vader, de Heer van alle 
leven. 
 

 

 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71   e-mail: sophie.buyck@telenet.be 
 
 
 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
VIERINGEN 
Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken. 
Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de 
kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk 
van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken. 
Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be  
 
---------------------------- 
Rubriektitel 
---------------------------- 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Parochiesecretariaat 
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65. 
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus) 
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 
 
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
Parochiesecretariaat 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. 
 
WACHTDIENSTEN 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 
08.00 u. nà de feestdag. 
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560 
 
Apothekers 

http://www.kerkinaarschot.be/
http://www.sintpieterlangdorp.be/
http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:leo.janssens6@telenet.be


Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u. 
http://www.apotheek.be 


