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Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen
en zicht krijgen op het grote Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd:
de grote opwarming om te herleven
Carlos Desoete

RUDY BORREMANS: PRIESTER VAN GROOT AARSCHOT
Ieder mens zoekt een plek onder de zon, in de hoop daar gelukkig te worden.
Zowat 8 jaar geleden verhuisde ik van het Leuvense naar Molenstede om tegemoet te komen aan mijn
zending als priester.
Al die jaren ben ik in de bosrijke omgeving van Diest heel gelukkig geweest.
Samen met vrienden heb ik wandelingen gemaakt in Dassenaerde en heb ik het begijnhof meerdere
malen bezocht.
Ik mocht kennis maken met het glooiende landschap, eigen aan het Hageland.
Sinds 8 maart 2020 ben ik als priester toevertrouwd aan groot Aarschot en leefde de verwachting bij
de bisschop dat ik zou verhuizen.
Een pastoor hoort tussen zijn mensen te wonen, hij moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn.
Het beeld van de herder, de schaapstal en zijn schapen is ook anno 2021 nog van toepassing.
Ondertussen heb ik de vraag van de bisschop positief kunnen beantwoorden en woon ik in de oude
begijnhofpastorie, Jan van Ophemstraat 19.
Het pand, eigendom van de VPW is grondig gerenoveerd en opgedeeld in een privé gedeelte en een
secretariaat.
Het is de bedoeling dat het secretariaat dat over een spreekkamer en een vergaderruimte beschikt in
dienst staat van de zone St. Rochus.
Dhr. Tom Wolput, pastoraal coördinator, zal gedurende de weekdagen permanentie verzekeren, zodat
u de nodige pastorale info kan verkrijgen.
Ikzelf zal op donderdagavond tussen 18 en 20 uur beschikbaar zijn.
Naast de wekelijkse permanentie kan er steeds een telefonische afspraak gemaakt worden.
Van Diest naar Aarschot is geen afstand, zowat 14 kilometer.
In beide steden stroomt de Demer en beide steden liggen in het groen.
De verhuis betekent dan ook geen grote aanpassing.
En toch zal ik moeten wennen.
Maar met geloof en vertrouwen kom ik wellicht vlug thuis in Aarschot.
Bij deze wil ik alvast alle mensen danken die mij hartelijk hebben ontvangen.

14 maart 2021
Vierde zondag Veertigdagentijd
Johannes 3,14-21

Geloof en ongeloof, een wereld van verschil
Reeds van bij de proloog van het vierde evangelie zet Johannes de contrasten in de verf: ‘licht en
duisternis’ zijn als ‘dag en nacht’ elkaars vijanden. Vandaag in het ‘nachtelijk’ gesprek met Nicodemus
voert Jezus deze tegenstellingen ten top . ‘Geloof en ongeloof’’ wordt een kwestie van ‘leven of dood’,
‘overwinning of ondergang’, ‘hemel of hel’.
Wie gelooft, zal gered worden; wie niet gelooft doet zichzelf de strop om. Dat ‘geloven’ van
levensbelang is, horen we Jezus als een refrein herhalen bij elke genezende of helende ontmoeting met
miseriemensen die op Hem een beroep doen. “Jouw geloof, dát is je redding!”, is telkens het sluitstuk
bij Jezus. Zonder een gelovig antwoord van de ‘patiënt' lijkt Jezus zelfs geheel machteloos. In Nazareth
kon Hij, omwille van hun ongeloof, geen enkel wonder verrichten.
Menigmaal horen we zelfs dat de begenadigde zich vol blijdschap richt tot God, die redding bracht. In
het handelend optreden van Jezus ‘God’ gaan erkennen is ‘geloven’ zoals Jezus het heeft bedoeld.
‘Jezus geneest – God redt!’ Dat is, uit het Hebreeuws vertaald, de letterlijke betekenis van de naam
‘Jeshua-Jezus’: God redt!.
De vergelijking, die Jezus maakt met die omhoog geheven slang in de woestijn, daagt ons uit. Het beeld
van die slang verwijst naar een cruciaal moment tijdens de bevrijdingstocht van het godsvolk. Halfweg
die moordende woestijntocht zien ze het niet meer zitten. Ze geloven niet meer in Gods belofte en
velen zouden willen terugkeren naar de slavernij waaruit Mozes hen van Godswege moest bevrijden.
God ergerde zich aan hun ongelovig gedrag en stuurde slangen met dodend gif op hen af. Toen werden
ze bang en vroegen God om erbarmen. Daarop kreeg Mozes van God het bevel om een koperen slang
op een paal te plaatsen midden in hun kamp. Al wie ernaar opkeek zou in leven blijven.
De vergelijking met het kruishout waarop Jezus wordt omhoog geheven, is gauw gemaakt. Elders zal
Hij eraan toevoegen: “en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij
trekken”.
‘Geloven’ lijkt dan toch simpel: Opkijken naar de gekruisigde Christus! Berust dat ‘geloof’ op
menselijke verbeelding? Of is het voor waarheid aannemen dat het ‘zonder meer’ zo is? Is kruisjes
maken, dagelijks bidden, kerkgang en religieuze toewijding onze redding? Ja, daarnaast is er
natuurlijk ook nog een dosis naastenliefde vereist. Kort samengevat komt het neer op die twee
gelijkwaardige geboden: God liefhebben met hart en handen en de naaste als onszelf.
Toch even terug naar de gelovige reactie van de mensen die genezend door Jezus werden aangeraakt.
Zij loofden en prezen God om wat Jezus deed. Hier is het niet God én de mens maar wel God IN de
mens (h)erkennen. Zo wordt ‘geloven’ op de eerste plaats: God IN onze medemens(en) eerbiedigen.
“Wat ge voor de minsten van mijn broeders of zusters hebt gedaan, hebt ge voor Mij zelf gedaan.”

RADIO HOSANNA..EEN RADIOPROGRAMMA VOOR VORMELINGEN
Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen steekt de Missiodag op zaterdag 27 maart 2021 in een gloednieuw
kleedje. Da's een dag speciaal voor alle vormelingen!
In normalere tijden komen op de Missiodag meer dan 2000 vormelingen samen op één locatie voor een dag vol
spel en inhoud, op weg naar hun vormsel. Daar zien ze dat ze niet alleen zijn op deze tocht.
Omdat we niet met z’n allen kunnen samenkomen, wordt het een volledig programma-van-op-afstand. De
Missiodag werkt die dag van 16.00 uur tot 19.00 uur samen met Radio Maria, waar we drie uur lang Radio
Hosanna uitzenden. Zo de huiskamer in!
Een radioprogramma rond het thema van de Goede Week met onder andere: een luisterspel over het
paasverhaal, doe-opdrachten voor in het gezin, onze bisschop aan het woord, interviews van reporters ter
plaatse, een nieuw lied en dansje dat we samen leren, een quiz én een wijdstrijdvraag waarmee je leuke
prijzen kan winnen!
Meer informatie vind je op de website www.kerknet.be/organisatie/missiodag. Je kan je daar ook
inschrijven.
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

SCHOE-EN WOLLESDOENKS
Ons dialect – Deel 1
In de reeks teksten die we brengen in het kader van ‘Verhalen verbinden platteland’, willen we met
jullie graag ons lokale sappige dialect onder de loep nemen. Wat volgt over het ‘Schoe-en
Wollesdoenks’ werkte Freddy Van Thielen uit op basis van krantenknipsels en teksten, bijvoorbeeld
uit “ 't Gazetteke", een tijdschrift uit de jaren ‘80 uit Herselt. De Heemkundige kring werkte toen aan
een reeks "Schoon Hessels". Naar analogie met deze reeks pubiceren we de volgende weken hier
enkele delen van het “Schoe-en Wollesdoenks” – maar u leest, zo u wil, ook wat “Schoe-Gijmels” of
“Schoe-Landorps” in.
Zalig diegenen die het Wolfsdonks met klein schepkens kregen toegediend, elke dag een afgestreken
lepelke met een bekke zand.
Zij kunnen Wolfsdonks klappen als een ekster en reseneren als een minister.
Wie Wolfsdonks wil klappen moet met zijn bakkes uit de voeten kunnen, zijn tong van links naar
rechts kunnen draaien en ze nadien opgerold kunnen wegmoffelen tegen het gehemelte.
Of er een schoon gootje mee maken en dat moest ge met de ‘mem’ mee naar binnen hebben gezogen,
want leren kunt ge da niet.
Aaa
De lange aaa is in ’t Nederlands op zijn langst voor de letter ‘r’.
Bijvoorbeeld : schaar…maar wij vinden er iets op en zeggen ‘scheir’.
Klaar…maar wij vinden ‘kleir’ toch beter.
Haar…maar voor ‘haur’ moet ge uw mondhoeken niet tot achter uw oren trekken.
Haard…de aaa wordt helemaal verwaarloosd…in Wolfsdonk zeggen ze ‘open vuu’.
Aa (iets korter)
Graag…maar in Wolfsdonk zeggen ze ‘geire’.
Kaas…maar ‘keis’ is toch beter.
Laatste…da’s de ‘leste’ keer.
Hieruit mag je nog niet besluiten dat die van Wolfsdonk een natuurlijke afkeer hebben voor de aa. Ze
gebruiken die om andere klanken uit te schakelen.
Bijvoorbeeld : geit…met de ‘gaat’ nau de boek gaun.
Snijden…het vlees ‘snajen’.
Flauw…doe nie ‘flaa’.
A (kort)
Hart = het, kar = kaar maar een karretje is een kerreke.
Varken = verreke, karper = kerper, barst = best en
zwart = zwet.
Maar een varken in het groene gras is een tuke in gruun gras.

Waarom onze Noorderburen, die van Zuul (Zoerle – Parwijs), de ‘oe’ na het verdrag van Parwijs in
1658 over de Nete gooiden en de ‘uu’ alle faciliteiten toespeelden, is tot op heden een raadsel
gebleven.
Die miskende ‘oe’ hebben we in Wolfsdonk behouden en heeft zelfs andere klanken verdrongen.
Wat ‘oe’ was bleef ‘oe’.
Behalve met één woord is de ‘uu’ de Nete over geraakt :
‘Ik ben moe’ is in Wolfsdonk ook ‘ik zen muug’
Ons moe stoeft mee heur nief schoenen.
Woorden die eindigen op –om en -omp hebben het onderspit moeten delven voor de impulsieve ‘oe’.
Bijvoorbeeld : een kom is in Wolfsdonk een ‘koem’.
Als het krom is, is het in Wolfsdonk ‘kroem’.
En een romp is een ‘roemp’.
Sterke werkwoorden waren niet sterk genoeg om de ‘oe’ terug de Nete over te gooien.
Bijvoorbeeld : hij zocht , maar in Wolfsdonk ‘ zoecht’ men naar iets.
Hij dacht = hij ‘doecht.’ Hij vocht = hij ‘voecht’. Hij stonk = hij ‘stoenk’ en een sprong is een
‘sproeng’.
Sinds 1658 mogen we van een echte ‘oe’-invasie spreken. Taal leeft .
Daar de Nete een openluchtzwembad voor de jeugd was vroeger, ontstond er enige wisselwerking en
beïnvloeding van dialecten, alhoewel deze meestal bestond uit schelden en ruziën.
Uit die tijd dateren deze Zuulse pogingen :
Ze moesten = ze ‘musten’.
Ze hoestte = ze ‘hustte’.
Joeme, joeme, zet die toebaksdoejes is vroem.
Verdoeme, ga za altaad tegestroem.
Een ouderwetse goede raad om de winter door te komen :
Et veul stoemp van peteuze en zet oe pots oep ast vriest.
’t Is iet van niks …mo ’t heulpt.
----------------------------------------------------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

GIJMEL
AANBIDDING OP ZATERDAG 13 MAART
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 13 maart in de Fatimakerk van 17.30 u tot 18.30 u.

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

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

