Week: 9 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

6 maart
Eerste zondag Veertigdagentijd
Lucas 4,1-13

Woestijnbelevenis
Vorige woensdag zijn we weer begonnen aan de Veertigdagentijd. Zoals elk jaar worden we dan als
christen uitgenodigd om er een heilzame tijd van te maken, een tijd die ons geneest van ziekelijke
gedachten en van gebrekkige gewoonten; een tijd van bezinning (meer zin geven aan ons leven), een
tijd van inkeer, op zoek naar de fundering, waarop we ons leven verder willen uitbouwen.
Herbronnen, noemen we dat.
Daartoe gaan we; mét Jezus, gedurende 40 dagen de woestijn in op weg naar Pasen, naar nieuw leven,
hopend op een nieuwe lente. Wat een uitdaging! De motor van ons leven is aan revisie toe; en dat is
niet zo simpel. Het beeld van de ‘woestijn’ is hier best op z’n plaats. Het verwijst ons naar de 40 jaren
bevrijdingstocht van het Godsvolk doorheen de woestijn naar het land van belofte.
Ten andere, de antwoorden die Jezus aan die duivelse verleider geeft, kan je letterlijk terugvinden in
het boek Deuteronomium. We vinden ze op een kritisch moment in deze moeizame tocht. De mensen
zijn het vechten moe, ze hebben honger, ze zijn uitgeput. Mozes lijkt wel de enige te zijn die nog naar
God blijft luisteren. Het volk wou terug naar de vleespotten van Egypte, ook al moesten ze daar weer
in hun slavenpak kruipen. ‘Die God heeft ons bedrogen, dachten ze. Ze keerden zich af van Hem en
maakten zich hun eigen god, op maat van hun grillen, een die ze naar hun hand konden zetten.
Na zijn doopsel, vol van Gods Geest, voelt Jezus zich geroepen om, net als Mozes weleer, zijn volk naar
het land van Gods belofte te voeren. Ook hij zal voortdurend botsen op onbegrip, ongeloof en
weerspannigheden allerlei. Die Geest van God in Hem botst met de realiteit die Hij ervaart.
Hier, in deze ene evangeliebladzijde staat in drie aanvallen van de duivel beschreven wat Jezus
allemaal te verwerken zal krijgen, van nu tot op zijn laatste snik op het kruis. Als een nieuwe Mozes
zal Hij, in voortdurend overleg met God, zijn lieve papa, de weg uitstippelen en mensen meenemen
naar ‘echte vrijheid’ en naar gelukkig leven.
In drie antwoorden, alle drie ontleend aan de dialoog van Mozes met Jahweh-God op de meest
kritische momenten in die woestijntocht, geeft Jezus te kennen waar zijn wortels liggen: 1/een mens
leeft niet op de eerste plaats van zelfvoldoening – 2/het gaat niet over ‘macht’ maar over de ‘kracht’
van liefhebben - 3/wij moeten niet handelen alsof we zelf God zijn.
Drie grondpijlers voor deze Veertigdagentijd. Ga je mee?

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 6
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 de Heide en vervolgens naar de
Zavel.
De Heide, 1943: de crash van een B17-bommenwerper
Algemeen gekend is de crash van een RAF-vliegtuig met 8 bemanningsleden in de Grote Meur te
Langdorp in juni 1943. Wat minder gekend is, is de crash van een Amerikaanse B17-bommenwerper
op 17 augustus 1943, hier op ‘de Heide’ in Wolfsdonk, op terreinen tussen de Mosvennestraat en de
Tuinbouwstraat.

In de zomer van 1943 bombardeerden de geallieerden verschillende steden en fabrieken in Duitsland.
Duitse ‘jagers’, wendbare vliegtuigen, zetten echter vaak de tegenaanval in en haalden verschillende
vliegtuigen neer. Op een dinsdagnamiddag in de zomer van 1943 raakten ze ook een grote Amerikaanse
bommenwerper, een zogenaamd ‘vliegend fort’, boven onze streek. De bewoners van de Heide, die
volop aardappelen en tomaten aan het oogsten waren, zagen de bommenwerper sterk hoogte verliezen
en vervolgens ontploffen. Verschillende bemanningsleden waren al met hun parachute uit het vliegtuig
gesprongen toen de B-17 tussen vier huizen aan de noordoostkant tussen de Mosvennestraat en de
Tuinbouwstraat in drie grote stukken neerkwam op een veld van 55 op 90 meter, eigendom van August
Van den Berckt-Vermeulen.
De hele omgeving raakte besmeurd met olie en brokstukken maar als bij wonder raakte aan de grond
niemand gewond. De motor van het vliegtuig kwam op een vijftal meter van het huis van Jef ‘van
Fluppes’ (Peeters) neer. In de romp van het vliegtuig werden twee bemanningsleden dood
aangetroffen: radio-operator Barrett en zijluik-schutter Hunt. Ten westen van het huis van Frans Van
den Berckt lag de cabine met een derde dode: co-piloot Dahlman. Alle drie waren ze bij het luchtgevecht,
vanaf Rummen tot voorbij Diest, dodelijk geraakt.
De zeven andere bemanningsleden, die ook al verwondingen hadden opgelopen, landden met hun
parachutes in Testelt, van dicht bij de plaats waar de kerk van Ter Hoeve zou gebouwd worden tot aan
de grens met Wolfsdonk. Vier van hen werden opgepakt en, eventueel na verzorging in de Brusselse
Bordet-kliniek, naar Duitsland overgebracht. Navigator Van Bemmel kon via een ontsnappingsroute
ontkomen, tot hij aan de Spaanse grens door Duitse gendarmes werd gevat, verhoord en gedeporteerd.
Boordmechanicien Cowherd en piloot Bennett zijn wel veilig via Spanje en Gibraltar in Engeland
terechtgekomen. Daar werd hen gevraagd al hun herinneringen op te schrijven. Ook Wolfsdonkse
inwoners, bijvoorbeeld in de Roosstraat, hielpen hen tijdelijk onderkomen vinden na deze crash.
De Zavel en cafés van Wolfsdonk
Het meest zuidelijke deel van Wolfsdonk, de Zavel, is gelegen op de eerste hogere zandgronden ten
noorden van de vruchtbare Demervallei. In vroegere tijden werd dit gebied als ‘Reepvoort’ aangeduid.
De lemige zandgronden zijn hier beter geschikt voor landbouw dan de schrale zandgronden in het
noorden van het dorp. Al in 1775 telde de Zavel 30 woningen en was het het belangrijkste van de drie
Wolfsdonkse gehuchten (Dorp, Elsleuken en Zavel). In de 19e eeuw woonden de rijkste boeren van de
voormalige gemeente Langdorp ‘op de Zavel’. Zij waren één van de weinigen die in de gemeente
voldoende belastingen betaalden om te mogen deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Naast de
grote boerderijen was ter hoogte van de Zavel ook een aanmeerplaats aan de Demer, van waar transport
vertrok en toekwam.
De Zavel telde ook verschillende cafés zoals herberg ‘Op den Zavel’, later ‘De sportvriend’ genoemd. In
de oorlogsjaren was dit gebouw deels herberg, deels kruidenierswinkel. Op 1 september 2000 startte
Christophe Van Rompaey hier Irish pub "Dubh-Linn". De combinatie van deze authentieke herberg en
zijn liefde voor Ierland, met haar bijzondere natuur en muziek, en serveerkunst van het bier maakt van
deze pub een unieke plek voor jong en oud. In 2005 werd Christophe ambassadeur van het bier Orval.
Vier jaar later kreeg hij hiervoor een cum – laude en weer vier jaar later een magna cum laude. Slechts
één café op acht deelnemende landen behaalde deze prijs. Daarenboven werd zijn café uitgeroepen tot
beste café van Vlaams-Brabant. Er staan 130 soorten bier op de kaart en ze worden allemaal met de
regels van de kunst geschonken. De Pub wordt door de klanten ook geprezen voor het gezellige terras
en voor de 27 Whiskey-lockers.
In Wolfsdonk waren destijds 23 cafés, nu zijn er nog maar drie : ‘Den Arend’, ‘Le Loup Garou’ en ‘The
Irish Pub’. Vermeldenswaardig was het café, rechtover de kerk van Wolfsdonk waar Martha Van der
Auwera, de vrouw van Polleke, als oudste cafébazin van België het bier tapte.
Freddy Van Thielen, gewestafgevaardige en secretaris van Landelijke Gilde Wolfsdonk, heeft
hieromtrent uitgebreide en boeiende info!

LENTECURSUS DAVIDSFONDS
Davidsfonds organiseert zijn Lentecursus in Aleydistheater Aarschot op vrijdagnamiddagen 18 en 25
maart, 1, 22 en 29 april.
Onderwerp: Het curriculum vitae van de aarde.
Hoe laat: van 14.00-16.00 u.
Info: davidsfondsacademie.be
Davidsfonds 016.31.06.70 of Louis Brems 016.56.30.91.
Iedereen is van harte welkom !
---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
OVERLEDEN
Maria Louisa Janssens, gewezen medewerkster van Kind en Gezin,
werd geboren in Langdorp op 29 maart 1929 . Ze is overleden in het
WZC Voortberg Testelt op 14 februari.
De uitvaartplechtigheid had plaats in onze parochiekerk op 22
februari.
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.
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij de familie onze
oprechte christelijke deelneming aan.

Een herdenkingsmis vanwege de parochie wordt opgedragen in onze
kerk Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima op zaterdag 5 maart om 18.00 u.
WOLFSDONK

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 5 maart : Eucharistieviering om 18.00 u.
- Jozef Verbruggen, Maria Janssens en familie , E.H. Frans Verbruggen
- Maria Louisa Janssens vanwege de parochie
WOLFSDONK
Woensdag 2 maart: Aswoensdag-Eucharistieviering om 19.00 u.
Zondag 6 maart : Gebedsdienst om 09.30 u.
- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
- Louis Alaerts en Maria Andries
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

