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VEERTIG DAGEN...
Veertig dagen, is dat een lange tijd of een korte?
Het ligt er aan.
Sommigen zijn al bijna veertig dagen in oorlog,
hun huis platgebombardeerd en slapen al veertig dagen in tenten,
zijn al veertig dagen op de vlucht en weten niet waarheen...
Veertig dagen lang in ellende zitten,
of met knagende honger rondlopen,
dat is een eindeloze tijd.
En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt.
Geen veertig dagen maar een leven lang.
Mensen die slechts ellende kennen,
honger, koude, ziekte, gevangenschap,
foltering, slafelijk werk, uitbuiting, miskenning.
Maar veertig dagen om aan al deze miserie een einde te stellen,
is een veel te korte tijd.
Zelfs vele jaren zullen niet volstaan.
We zullen nog lang moeten werken,
opdat alle mensen zouden hebben wat hun toekomt.
Toch kunnen veertig dagen voldoende tijd zijn,
om een begin te maken aan de verandering.
Het is genoeg tijd om tot onszelf te komen,
om ons weer bewust te worden,
dat wij het verschil kunnen maken.
Dat we met ons leven meer kunnen doen
dan we tot hiertoe deden.
En al lijken we soms VASTGEROEST?,
laat ons tijdens de vasten de aanzet geven
om eens iets extra te doen voor de anderen.
De vasten is binnenkort gedaan,
...MAAR VAST GERUST VERDER!
[Thomasvieringen -KULeuven]

KERKARCHIEF
Marialegioen (2/3)
Waarom vertikten mensen het om naar de mis te gaan of hun paasplicht na te komen?
Soms is de reden heel simpel: ‘Ik heb geen deftige broek of kostuum om naar de kerk te gaan’ of ‘mijn
hoofd kan niet tegen de kou in de kerk’. Er wordt gezorgd voor gepaste kledij en het probleem is
opgelost.

Er zijn de ‘ongelovigen’, de mensen die helemaal niet geloven in het bestaan van God. Volwassen
auxiliairen gaan uren met hen in discussie om hen toch te overtuigen van het tegendeel. Vele zeggen te
geloven in God en zijn niet ‘tegen de Kerk’ en bidden thuis, maar weigeren dit te koppelen aan het
bijwonen van de eucharistie.
Vaak spreekt men over mensen die ‘verbitterd zijn’: mensen die veel hebben geleden, erge dingen
hebben meegemaakt, geen steun van hun geloof of priesters ondervonden hebben. Ook zij vragen heel
veel aandacht. Zo zijn er de gezinnen die een man, broer of vader verloren in de mijnramp van
Marcinelle: na 2 of 3 maanden waren de lijken nog altijd niet vrijgegeven en was er nog altijd geen
begrafenis geweest. Andere families zijn kwaad omdat een tante die ‘onregelmatig samenwoonde
geen doopmeter mocht zijn’. Verbittering tegenover de maatschappij, de rijken, de Kerk…

Onderschrift F4002b8: grafzerk van de gebroeders Tieborts, slachtoffers van mijnrampen in Marcinelle
en Winterslag, op de begraafplaats van Ourodenberg

Medio jaren 50 is ook de periode waarin de ontzuiling begint. Socialisme en communisme kennen ook
aanhangers in Aarschot. Zij zijn vaak nog heel gevoelig voor de Mariadevotie, maar zien geen enkel
voordeel in het kerkelijk instituut. In gesprekken geven zij toe nog wel naar de mis te willen gaan,
maar ‘menselijk opzicht’ laat niet toe dat zij die stap zetten. Socialisten en communisten zijn vooral
terug te vinden in de wijken van ‘de Grecht’ of in ‘de Martelem’. Als je buren niet naar de mis gaan, is
het moeilijk om zelf die stap te zetten. Een Mariakapelletje in de Nieuwstraat heeft echter wél veel
succes. Deze mensen zijn ook blij met ‘de Wonderbaarlijke Miraculeuze Medaille’ die de
broeders/zusters meebrengen bij hun bezoek en aanvaarden ook gewillig het prentje met Gebed ter
ere van Onze Lieve Vrouw (het Memorare).
Meer en meer mensen verliezen na een tijd de gewoonte om naar de zondagsmis te gaan omdat ze hun
eigen huis aan het bouwen zijn of helpen aan de bouw bij hun kinderen. Dit werk gaat ook door op
zondagmorgen. Of men gaat bijklussen om meer geld te verdienen om stilaan een wagen te kunnen
kopen of andere materiële verlokkingen te volgen. Vooral in de wijk van Bergvijver blijkt dit een groot
probleem te vormen. Het invoeren van een zondagsmis om 17 uur in de ‘grote kerk’ was een poging
om deze mensen terug op te vissen.
Tot slot zijn er meer en meer de mensen die ‘te lui’ zijn om op te staan of andere bezigheden hebben
op zondagmorgen.

In de vroege jaren ’70 worden nieuwe bewoners in de stad bezocht. Er wordt kort verslag gemaakt: al
dan niet kerkgangers, interesse voor geloofszaken, mogelijke medewerkers in verenigings- of
parochieleven. Het blijft bij één kennismakend bezoek. Het zou teveel tijd vragen om de ‘niet
kerkelijken’ nog te overtuigen.

Ook het jeugdpresidium bezoekt jongeren die onregelmatig naar de mis gaan; hier blijft het bij de
vaststelling en een gesprekje. Soms worden de actieve leden ook uitgenodigd een buurmeisje mee te
brengen naar de mis of het rozenhoedje aan een kapelletje om haar op deze manier te introduceren.
Andere interessante taken van de legionairs
Het Marialegioen had eigen informatiebrochures, handleidingen, prentjes. Die werden gul verdeeld
om de mensen te informeren maar vooral om hen ‘goede lectuur’ te geven. Ook ‘Het Kruis’ (vandaag
Kerk & Leven) werd verdeeld bij gezinnen die nood hadden aan goede teksten.
Dit ‘Werk van de Goede Pers’ bestond er ook in om gezinnen te attenderen op de ‘juiste abonnering’.
Voor wie lid was van de Christelijke Mutualiteit of een christelijke vereniging, was een abonnement op
Volksgazet niet geoorloofd. Het Marialegioen sprak de betrokkenen hierover aan. Vaak waren deze
zich van geen kwaad bewust en was een betere verslaggeving van de voetbalmatchen de reden om die
‘slechte’ krant in huis te halen. Regelmatig werd er ook ‘christelijke lectuur’ gebracht naar zieken of in
herbergen.

Die ‘goede’ lectuur werd ook gebruikt om de mensen te onderrichten. Heel vaak klagen de legionairs
dat vele mensen niet meer weten wat de betekenis van de eucharistie is, wat de geloofsbelijdenis
inhoudt, enz. Het is dus niet zo dat in de jaren ’60 iedereen nog gelovig was en alles verstond!
Toen cinema Centra ‘verkeerde’ films programmeerde , werd ook hier het vingertje opgestoken. Het
hielp…

Ook de schoolkeuze was een belangrijk aandachtspunt. Bij de oprichting van de schooltjes aan de
Gijzelaarsstraat of in de nieuwe parochie Christus-Koning werden de omwonende families met jonge
kinderen met een bezoekje bedacht om hen aan te zetten naar de katholieke school te gaan. Wie toch
in ‘de Middelbare school’ (de Ecole Moyenne, het rijksonderwijs) terecht kwam, werd gewezen op de
mogelijks ‘slechte invloed’. Men stelde vast dat kinderen uit christelijke gezinnen het vak zedenleer
volgden. Wanneer zij op deze inconsequentie gewezen werden, bleek het vaak de leraar zedenleer
geweest te zijn die hen over de streep had getrokken met ‘goede punten’. De Broeders/Zusters
bezorgden de familie dan een document waarmee ze hun studiekeuze konden wijzigen. Gewoonlijk
mét succes.
Mannen of vrouwen uit een ‘onregelmatig’ huwelijk verlieten ook vaak noodgedwongen de kerk. Zo
was er een vrouw die desondanks nog bleef communiceren, waarbij de legionair haar erop wees dat
ze vaak de eucharistie moest bijwonen, maar zonder te communie te gaan… Er waren ook
verschillende koppels die ongehuwd samenwoonden: dankzij heel veel bezoeken van het Legioen en
heel veel gebeden, huwden ze uiteindelijk kerkelijk.
Dan waren er nog de ‘bekeerlingen’: anders-gelovigen die (terug) ‘tot het ware geloof’ moesten
worden gebracht. Een Duitse, protestantse vrouw die huwde met een Aarschottenaar kreeg jarenlang
bezoek en godsdienstlessen aan huis, zodat ze kon gedoopt worden. Zuster Raskin, één van de
Legioenzusters was doopmeter; de vreugde was groot. Lang liep alles goed, tot de vrouw (die heel veel
moeite deed) zag dat de buren het ook niet zo nauw meer namen met de wekelijkse zondagsplicht…

Speciaal probleem vormde het protestantse ‘kerkje’ in de Lei dat nogal wat aantrek had op de
omgeving. Het Marialegioen beschrijft het protestantisme vooral als een anti-mariaal geloof, koud en
kil, zonder mogelijkheid tot vergeving.

In de jaren ’50 doken in de Aarschotse straten de eerste Getuigen van Jehova op om mensen deur aan
deur te overtuigen. Ook daartegen moest worden opgetreden. Op de Leuvensesteenweg woonden 3
getuigen die erg hun best deden om Aarschottenaars te overhalen. In de wekelijkse vergaderingen
werd er regelmatig uitleg gegeven over het protestantisme en de Getuigen van Jehova, zodat de
legionairs afdoende konden reageren op de argumenten van de mensen die van het rechte pad
riskeerden af te dwalen.
Onderpastoor Govaerts over het Marialegioen (Cursiefjes en anecdotes van een onderpastoor. 1988,
p.81)
Het praesidium en de acies
In onze parochie werd het Marialegioen opgericht.
Eerst voor de volwassenen bij meneer de deken.
Mensen als de postmeester Frans Van Dam, Cyriel Cumps, René Braes, Alice Terweduwe, Paula Pelgrims
en anderen waren de actieve leden in dienst van de parochiepriesters.
Meneer Cuypers begon met een Praesidium van dat Marialegioen voor meisjes en ik voor jongens.
Jonge mannen als Jean Van Dam, Karel Van Hees, Jules Pelgrims, Leon Van de Broeck, Jos Bogaerts, René
Rens en anderen kwamen wekelijks bij mij thuis samen in vergadering.
Die verliep volgens de Statuten.
Rozenhoedje geknield rond de tafel, waarop het Lieve-Vrouwebeeld en de Standaard, lezing uit het
handboek, verslagen van de opdrachten, nieuwe opdrachten en slotgebeden.
De mannen namen echt apostolaatswerk op zich en dat ging van balatum leggen en schilderen bij een
weduwe tot met gekende zware jongens uit die tijd thuis gaan praten.
Het was een hele karwei om dat vol te houden.
Onze vrienden, want dat waren ze onder mekaar, zochten ook biddende leden, om hun werk geestelijk te
steunen door gebed.

Elk jaar was er een Acies, een samenkomst van alle actieve en biddende leden
Mijn jeugdpraesidium moest wel eens voor de plezante noot zorgen. Ik zie hen nog de nieuwberichten
van de TV nadoen. Jean Van Dam in het kastje terwijl Leon Van de Broeck moest ronddraaien met aan
een stok gebonden gazetten. Dan volgde ‘het nieuws’ en ‘schatten op zolder’.
Die legioenen zijn al lang opgedoekt. Ze deden nochtans prachtig werk voor de parochie.
Het waren gewone leken, die van synodes of andere vergaderingen niet hadden gehoord, maar ze deden
het zonder podium, in stilte, zonder discussies.
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
------------------------------LANGDORP
UITVAARTLITURGIE : MARIA LOUISA JANSSENS
Op dinsdag 22 februari namen we afscheid van Maria Louisa Janssens. Ze werd geboren in Langdorp
op 29 maart 1929 en was de jongste van negen kinderen van het gezin van Sooi Janssens en Justine
Vissenaeken. Toen haar vader overleed, hielp ze mee op de boerderij. Als enige van de negen
kinderen mocht ze verder studeren voor verpleegster in Mechelen. Regelmatig reed ze met de fiets
naar Mechelen en later, als ze verder studeerde voor vroedvrouw, reed ze met de fiets naar
Antwerpen. Eenmaal afgestudeerd mocht Louise gaan werken voor Kind en Gezin om de pasgeboren
baby's en jonge kinderen te gaan bezoeken en op te volgen, te gaan wegen zoals dat in de volksmond
gezegd werd. Louise bleef ongetrouwd en woonde bij haar moeder. Met veel zorg en toewijding heeft
ze moeder Justine, die verlamd was geraakt, steeds verzorgd. Na het overlijden van haar moeder bleef
ze in de boerderij wonen om voor haar zus Lisa te zorgen die slechtziende was. Lisa overleed in 2007
en Louise zorgde verder voor de boerderij en de tuin rondom. Ze hield van planten, bloemen en dieren
en kweekte haar eigen groenten. Louise had een diep christelijk geloof en was een trouw iedere
zondag in de mis. Ze was een hardwerkende, sterke vrouw, altijd klaar om te helpen en om met raad
en daad bij te staan. Maar vijf jaar geleden is Louise, met veel pijn in het hart, verhuisd naar een
woonzorgcentrum in Testelt. Op 14 februari is ze rustig ingeslapen. Langs deze weg willen we als
parochiegemeenschap onze christelijke deelneming betuigen aan de ganse familie. Dat Louise mag
thuiskomen in Gods Vaderhuis.
dat ze rust en vrede mag vinden bij God Onze Heer.
WOLFSDONK
POP-UP KOOR IN WOLFSDONK
Beste mensen,
We zingen de volgende weken de lente in het land om met Pasen in volle vreugde te herleven.
Iedereen is welkom bij het pop-up koor te Wolfsdonk.
Vanaf 6 maart zingen we na iedere zondagse viering van 10u30 tot 11u00 in de St.-Antonius Abtkerk.
Ook niet-koorleden zijn welkom om aan te sluiten, je hoeft geen noten te lezen of operatalenten te
bezitten, goede wil en lentekriebels volstaan.
Kom het parochiekoortje van Wolfsdonk tijdelijk versterken om de paasviering op 17 april op te
luisteren. Repetities op 6, 13 en 27 maart, als tevens op 3 en 10 april.
Allen hartelijk welkom. Meer informatie bij dirigente jo.duyck@gmail.com

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 12 maart : Gebedsdienst om 18.00 u.
WOLFSDONK
Zondag 13 maart : Eucharistieviering om 09.30 u.
- Staf Vanderborght, Irène Verbeeck en familie
- Henri Vandeschoot, echtgenote 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

