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LICHTMIS IN GIJMEL
Op zaterdag 5 februari werden de dopelingen van de twee voorbije jaren en hun ouders uitgenodigd
in de viering ter gelegenheid van Maria Lichtmis.
Tijdens de viering ontvingen de kindjes de kinderzegen en na de viering mochten ze het wiegje met
hun naam meenemen om het als mooie herinnering aan het doopsel en Lichtmis te bewaren.
De eerste communicanten, die er dit jaar omwille van de coronamaatregelen niet konden bijzijn,
maakten een mooie tekening voor alle dopelingen.

Een bijzonder mooie viering. Een speciaal dankwoord aan Juf Marleen, Priester Paul en iedereen die
hieraan heeft meegewerkt.

20 februari
Zevende zondag door het jaar
Lucas 6,27-38

Puntjes op de ‘i’
God is voor veel mensen totaal overbodig geworden. Het enige dat telt, zeggen ze, is een ‘goed mens’ te
zijn. Daar heb je God en de kerk absoluut niet voor nodig. Doe je best om anderen niets in de weg
leggen en van niemand kwaad spreken; geen geweld gebruiken of van anderen profiteren; laat
iedereen met rust en draag het jouwe bij aan de maatschappij. Als ieder voor eigen deur veegt en alle
agressiviteit achterwege laat, daarvoor hoef je niet gelovig te zijn.
Dat zijn zeker ook allemaal waarden die Jezus volop beleefd heeft. Maar in zijn lessen aan zijn
leerlingen gaat Hij hier toch ongelooflijk veel verder. Bij Hem is ‘een goed mens zijn’ niet genoeg. Hij
houdt ons het beeld voor van ‘hoe God is’, liefdevol en barmhartig tot in het vergeven toe. En daar
botsen we allicht op iets bovenmenselijks. Al dat andere, een goed mens trachten te zijn, is op zich al
een heel programma, maar Jezus doet er hier een serieuze schep bovenop.
Het is zeker ‘tegen de haren in strijken’ wat Hij ons vraagt: je vijanden blijven respecteren en hen zelfs
nog een plaatsje gunnen in je hart; de pijn die anderen je aandoen, niet willen wreken, ook als je nog
meer klappen riskeert; gul blijven geven, zelfs als je het risico loopt dat men misbruik van je maakt.
Ten andere, wat weten wij van anderen? Wat we zien of horen over anderen, heeft vaak
achtergronden die we niet eens kennen. Daarom zegt Jezus: nooit oordelen, en zeker niet veroordelen;
spreek anderen vrij, telkens weer, tot zevenmaal zeventig maal zal Hij later aan zijn leerlingen zeggen.
Alles samengevat komt het hierop neer: behandel de mensen zoals je wil dat zij jou behandelen; wees
barmhartig zoals jullie hemelse Vader barmhartig is, die de zon toch laat schijnen over alle mensen, of
ze zich nu gedragen of niet.
Hier staat op een enkele bladzijde geformuleerd wat Jezus zo consequent heeft gedaan. Voor zijn
godsdienstige leiders was een ‘deftig mens’ zijn genoeg. Maar Hij is de wet komen vervolmaken en
heeft de puntjes op de ‘i’ gezet
We zullen in het verder evangelieverhaal deze slaafse dienstbaarheid nog vaak ontmoeten in ‘hoe
Jezus met mensen omgaat’. Zijn houding is onvoorwaardelijk. ‘Waarmee kan ik je van dienst zijn?’ En
hierbij schuwt Hij geen zondaar of tollenaar! ‘Ook Ik veroordeel je niet.’ Hij knielt voor zijn leerlingen
om hun de voeten te wassen, als een slaaf, met de opdracht zo ook voor de anderen te doen; en de
verraderskus van Judas beantwoordt Hij met ‘Vriend’! Zijn ultieme verzuchting op het kruis, ‘Vader,
vergeef het hun, want ze beseffen niet wat ze doen’ is als een orgelpunt van deze bevrijdende
boodschap omtrent goddelijke ‘barmhartigheid’.
Onze beloning? Kind-aan-huis mogen zijn bij God; mogen thuiskomen en wonen bij .de Allerhoogste.
In hoogst-menselijke gedragingen zich inwendig ten diepste verheugen omdat ‘in de waarheid mogen
leven’ toch zo goddelijk is.

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 5
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 richting het zuiden, langs de Roosstraat,
de Elsleuken en de nabijgelegen Ijzerzandsteengroeve in de Oude Mechelsebaan.
Roosstraat: kleine en grote verhalen
Vandaag is de Roosstraat een residentiële woonbuurt, maar tot enkele decennia geleden was dit een
landelijke straat in het midden van het dorp. Moest de kerk van Wolfsdonk in het midden van de
parochie zijn gebouwd, had ze wellicht hier in de Roosstraat gestaan. De ‘Roos’ bestond uit velden,
weides en enkele boerderijen zoals die van de families Van der Borght (‘van Jo’), Van den Brande
(‘Bram’), Van de Weyer (‘van Sjaake’), enz. Vooraan in de Mertenheenstraat stond toen nog een lemen
hut waar Collette en Witteke woonden, een ouder echtpaar. Heel wat verhalen zijn opgetekend over
deze families en het boerenleven in die jaren.
Fons Grietens, wiens gezin woonde op de plaats waar later het huis van de familie Michiels van de
ketelmakerij werd gebouwd (vandaag kinderboerderij ‘De Witte Hoeve’), vocht tijdens de Eerste
Wereldoorlog als Belgisch soldaat mee aan het IJzerfront in West-Vlaanderen. Hij raakte er tijdens die
oorlogsperiode een metalen plaatje kwijt waarop zijn registratienummer stond gegraveerd. In de
jaren ’60, bij een levering aardappelen vanuit West-Vlaanderen, kwam als bij wonder dit plaatje naar
boven! Fons haalde naar verluidt hiermee het nieuws in vele kranten. Kon dit gewoon toeval zijn?

Nog een ander verhaal uit Wereldoorlog II kan gekoppeld worden aan de Roosstraat. Op het einde van
de oorlog valt net achter de hoeve van de familie Van den Brande, vandaag kampplaats Hoeveweide,
een zogenaamde ‘Vliegende Bom’.
Deze Duitse V2-bommen vielen soms willekeurig neer en sloegen ook hier een krater. Door de impact
van de bom sneuvelden alle ramen van de omliggende boerderijen maar als bij wonder raakte er
niemand gewond.
Elsleuken: oude herberg ‘De Snelle’
In de Elsleukenstraat vinden we vandaag jeugdverblijf ‘De Snelle’. Heel wat jeugdbewegingen komen
er in de vakanties ‘op kamp’ vanuit heel Vlaanderen. KLJ, Chiro, Scouts, KSA of andere groepen, ze
beleven er een mooie tijd – in hun tenten op het terrein, in het gebouw of in de Wolfsdonkse bossen.

‘De Snelle’ is één van de oudste gebouwen van het dorp en heeft een bijzondere geschiedenis. Reeds
in een document uit 1731 wordt ‘De 3 Snellen’ als afspanning vermeld, een beveiligde plaats waar
reizigers met paard en wagen een beschutte rustplaats vonden met eten, drinken, ontspanning en
verzorging voor de dieren. Huisnummers bestonden nog niet en dus had wie gekend wou zijn voor
bezoekers, nood aan een uithangbord. De naam van deze herberg refereerde aan ‘een snelle’, een
kleine beker die in één teug kon worden uitgedronken. Dat was ook het geval voor een wippertje of
een snapje. Volgens Van Dale komt Snelle van het Hoogduitse ‘Schnalle’, wat snavel betekent. In die
jaren behoorde de herberg achtereenvolgens toe aan Jan Van der Borght, Jan Sels en Jasper Peeters en
echtgenote Anna Elisabeth Van Hove.
In 1791 werd ‘De Snelle’ voor 2002 gulden en 7 stuivers verkocht aan Joannes Antonius Wellens en
Anna Maria Crets. Zij lieten de herberg in 1802 grondig verbouwen. Boven de hoofdingang kunnen we
vandaag nog dit jaartal waarnemen en ook hun initialen: IAW +AMC. Jan Antoon Wellens bezat enkele
jaren voor de aankoop al één paard en zes koebeesten, wat aantoont dat hij ‘goed boerde’ in die jaren.
De herberg bleef een belangrijke stopplaats. Veldweg 149, die tot op vandaag tussen de Oude
Mechelsebaan en de Elsleuken loopt, verbond hoogstwaarschijnlijk afspanning ‘De Snelle’ met de oude
handelsweg die van Mechelen over Diest naar Keulen liep. Als je van de ‘De Snelle’ vandaag richting de
vroegere winkel van Gerard en Josée Pauwels stapt, kom je op een brede veldweg uit die loodrecht op
de Oude Mechelsebaan uitkomt. ‘De Snelle’ was zo één van de vele afspanningen op deze grote baan,
net zoals ‘Den Eik’ in Averbode, ‘De Heibloem’ in de Gijmel en ‘De Liter’ in Ourodenberg. Een
volksverhaal, opgetekend door Alfons Heylen, laat Peer van den Otter de wonderbare historie
vertellen van de bazin van ‘De Heibloem’, die de heksen op hun bezem tot in Keulen gevolgd was. Er
bestaan nog sappigere varianten van dit verhaal die ons doen vermoeden dat er in elke afspanning
heel wat te horen en te beleven viel…
Achter ‘De Snelle’ liep destijds ook een verbindingsweg naar Varenwinkel, het zogenaamde
Lisbroekstraatje.

Vandaag kan je nog steeds een veldweg volgen in het verlengde van de Elsleukenhoekstraat, die
uitkomt op een weide die grenst aan de Senatorlaan.

Een Wolfsdonkse IJzerzandsteengroeve
Vele Wolfsdonkenaren hebben als kind uren gespeeld op de zandgroeve. Een beetje de Sahara in de
Zuiderkempen… Eén grote zandbak. Deze plek is gekend als ‘De Groef’. De laatste decennia werd hier
zand ontgonnen. Maar aan de overkant van de straat ligt een groeve die nog veel ouder is en waar een
andere grondstof werd ontgonnen: IJzerzandsteen.
5,4 miljoen jaar geleden zakte het zeeniveau op een eeuw tijd sterk doordat de Straat van Gibraltar, de
zee-engte tussen het huidige Marokko en Spanje, ontstond en het Middellandse zeebekken volliep met
water. De zee die dan tot Diest kwam, de Diestiaanzee, trok terug en de duinen die een ijzerhoudend
mineraal bevatten, kwamen bloot te liggen en versteenden tot de latere heuvels van het Hageland.
Vandaag zijn de Bosberg van Langdorp en de heuvels die hier tussen de Oude Mechelsebaan en de
spoorlijn Leuven-Hasselt liggen, de meest noordelijke heuvels van het Hageland. Ten noorden van
deze getuigenheuvels begint de Kempen: zandgrond is hier typisch en het water stroomt van hier naar
de Nete, niet naar de Demer. In de ondergrond van deze heuvels is ijzerzandsteen te vinden, een
donkerbruine korrelachtige zandsteen, die vaak gebruikt werd in oude monumenten en gebouwen in
onze streek. Denk maar aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot, de watermolen van Testelt, de
toegangspoort van de Abdij van Averbode, de toren van de Sint-Pieterskerk van Langdorp, etc.

In Langdorp waren in de voorbije eeuwen drie groeves van ijzerzandsteen actief: één op de
Dorenberg, één in de Wandeleerstraat en één op 'de Groef', hier in Wolfsdonk. Deze groeve kende haar
grootste activiteit tussen de jaren 1480 en 1560. Stenen die hier werden ontgonnen, werden onder
meer gebruikt voor de bouw van de Sint-Dimpnakerk van Geel, de Sint-Servaaskerk van Herselt, de
Sint-Sulpitiuskerk van Diest en de Sint-Pieterskerk van Testelt. De stenen werd via paard en kar
weggevoerd. Ook de ‘amer’ of aanmeerplaatsen aan de Demer werden gebruikt voor het transport van
deze lokale steensoort.
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
OVERLEDEN

Josée Cuypers, weduwe van de heer Maurice Van de Velde werd geboren te Veerle
op 2 september 1933. Ze is overleden in het Armonea Woonzorgcentrum Voortberg te Testelt op 1
februari 2022.
De begraving op de begraafplaats te Langdorp-Gijmel heeft plaats gevonden in intieme kring.
We bidden dat zij herenigd mag worden met allen die haar 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 19 februari : Eucharistieviering om 18.00 u.
- Jaargetijde Frans Hendrickx, Maria Vermeulen en Dirk Hendrickx
WOLFSDONK
Zondag 20 februari: Gebedsdienst 09.30 u.
- Jaargetijde Roza Verbeeck, Mil Brems en familie
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

