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Over de zin van de vasten. 

De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen 
een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn... 

Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek? 
Is het evangelie onze reisgids? 
Bidden we nog wel eens? 

De veertigdagentijd... 
even de tijd stopzetten en bezinnen ons heroriënteren. 
Nieuwe energie en levenskracht opdoen. 
Gewoon blij zijn dat we Gods kinderen zijn 
en ons net als een kind kunnen laten leiden door Hem. 

Veertigdagentijd... een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart.[uit: Gebeden en 
bezinningsteksten-Thomas] 

 



21 maart 2021 
Vijfde zondag Veertigdagentijd 
Johannes 12,20-33 

 
Troonwissel 
Vooraf: 
Verzen 20-22 zijn een nogal verre aanloop naar de eigenlijke Boodschap van Jezus. Ze zijn terecht de 
inleiding om te situeren dat het optreden van Jezus ook de aandacht trok van niet-Joden, en dus een 
wereldboodschap zou worden. Ik zou ze gewoon overslaan – het is al zo moeilijk om de aandacht bij de 
essentie te houden.)  
 
Wie of wat bepaalt ons leven? 
Een sterke vraag! Want ons leven wordt toch zo bepaald door omstandigheden en invloeden die we 
zelf niet kiezen maar waar we toch afhankelijk van zijn. Heel wat wereldse machten bepalen ons lot. 
Machthebbers hijsen zich op de troon om met ijzeren vuist te regeren. En tirannie gaat meestal 
gepaard met overmatige bezitsdrang. Geld vergroot de macht, genoeg om wapens en legers te betalen 
om hun macht veilig te stellen. 
En dan is er nog de dictatuur van het geld! Dat beestje van ‘nooit genoeg’ is wel de ergste pandemie 
ooit, die ons leven en samenleven in z’n macht heeft. Blijkbaar is daartegen nog geen afdoend vaccin 
gevonden. Niet alleen multinationals zijn erdoor gebeten, maar slechts weinigen in ons rijke westen 
zijn er immuun voor. Een beetje rijkdom kan ons veilig stellen, een spaarpotje… een normaal comfort. 
Maar voor we het weten zijn we er zó aan gehecht dat het een doel op zich wordt.  
Wie of wat bepaalt ons leven? 
Jezus stelt ons voor de keuze: is mijn eigen leventje op zich het belangrijkste? Of durf ik mij als een 
zaadje gewonnen geven aan het eigenlijk doel van mijn bestaan? Vruchtbaar zijn. Terwijl Hij met open 
vizier zijn lijdensweg tegemoet gaat kiest Jezus ervoor trouw te blijven aan zijn opdracht: ‘in Gods 
Naam zielsveel van de mensen houden, en alles doen wat kan in dienst van hun geluk!’ ‘Wie zijn 
eigenzinnig leventje verloochent (haat), zal het ten eeuwige Leven bewaren.’ 
Zo’n ingesteldheid bewerkt dat de ‘vorst van deze wereld’ onttroond wordt. Macht en wereldse 
heerschappij, gevoed door bezitsdrang, moeten wijken voor de kracht van Gods Liefde voor en tussen 
de mensen!. Gods liefde alleen moet ons leven en samenleven be’HEER’sen.  
 
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 2 
 
Na het eerste deel vorig week, duiken we met jullie graag opnieuw in ons sappig dialect op de 
grens van Hageland en Zuiderkempen. “Schoe-en Wollesdoenks”, of zo u wil ook “Schoe-
Gijmels” of “Schoe-Landorps”. We verwijzen opnieuw graag naar de teksten van de 
Heemkundige Kring van Herselt die dienden als inspiratiebron. Zij werkten in de jaren ’80 een 
gelijkaardige reeks uit over het “Schoon Hessels”. Veel leesplezier. 
 
’t Zijn echte Wolfsdonkenaars die met halve woorden toch duidelijk kunnen spreken. 
Vooral die woorden die men vaak gebruikt moeten tot een compacte soliede klankklomp vergroeien. 
 
Bijvoorbeeld: 
‘Hie !‘Laat die ‘r’ maar in de mozegoot rollen, ge hebt ze niet nodig. 
Kom es hie ! Hie mutte zaan ! Kom es herres ! Ze komen van herres en derres. (Ze komen van overal.) 
 
‘Waar‘ is veel te lang en te scherp. In Wolfsdonk zeggen we ‘wau’. 
Dat is niet alleen een vraag, maar drukt ook verwondering uit. 
Bij de juiste uitspraak worden de oogleden opgetrokken, het voorhoofd gerimpeld en dan komt men 
automatisch tot de vraagstelling op de juiste toonhoogte. 
Wau hedde da gezien ? Wau hedde da geheuld ? 
 
‘Dau’ is een duidelijk antwoord op de vraag ‘wau’, indien het vergezeld gaat met een opwaartse kin-
beweging in de richting van het gevraagde. Dau hedde heum ! Dau en nieverans anders !  
 
‘Veu’. Het Nederlandse woord heeft meerdere betekenissen maar aan het Wolfsdonkse ‘veu’ valt er 
niet te twijfelen. 
‘Veu’ is een plaatsaanduidend of tijdsaanduidend voorzetsel. 
Veu de stoof (voor de kachel), Veu de noen (voor de middag). 
Veel gebruikt zijn ‘vanveu’ (vooraan), iet ‘veudoen’ (iets voordoen) en ‘veudeu’(voordeur). 
Het veuste van een verken is aun den overkant van ’t achterste. 
 
‘Mau’. Bij de juiste uitspraak hoort ook een karakteristieke hoofdbeweging; met de kin schuin 
opwaarts naar links (of rechts). 
Mau dau weet ik niks van ! Mau oes kan da na ? 
 
‘Deu’. Het wordt gebruikt voor het voorzetsel ‘door’ en ‘de deur’. 
Kom ma deu de deu; Kom last hie deu de veudeu; Ik kost er niet deu ! 
 
 

http://www.kerkinaarschot.be/


Vloeken is heden ten dagen nog steeds verboden. Van doodzonden boerden de vloeken echter 
achteruit naar dagelijkse zonden. 
Van grove onbeleefdheid ging men naar krachttermen die wel ruw klinken maar aanvaard worden 
omwille van de psychische ontlading waarmee ze gepaard gaan.  
Vloeken is meestal een mannelijke aangelegenheid. 
Voor vrouwen staat het niet en kinderen worden alle oefening en probatie ontzegd. 
 
Een nie zo schoe-en Wolfsdoncks 
 
‘Non de djuu’ en ‘godverdoemme’ : da’s zwaar kaliber, explosief, kan klinken als een donderslag bij 
heldere hemel. 
‘Mil de dju’ : goed voor alle gelegenheden, maakt minder brokken, ook te gebruiken onder kennissen. 
‘Miljaar’ : ietwat uitgerokken uitgesproken laat deze term toe tijdens de explosie na te denken over 
de oorzaak ervan. 
Met deze drie zijn er heel wat combinaties mogelijk. 
Als je geen moeite hebt om er zo enkele aan elkaar te rijgen, dan kun je vloeken als een ketter of 
vloeken met slingers aaneen. 
Wat minder kwaadaardig klinken ‘nondedoeme’ en ‘potverdoemme’ 
Deze zijn zelfs te gebruiken in aanwezigheid van volkse pastoors. 
De derde categorie hoort eigenlijk niet in een vloekenrubriek thuis, maar onderstreept de creativiteit 
van de Wolfsdonkenaar die vloeken zo verdraaien dat ze niet grof klinken maar zelfs prettig in het oor 
liggen. 
Dat zijn o.a. ‘potverdekke’, ‘nondedekke’, ‘potverdemmele’, ‘mil de kloeëte’, ‘begore’,….. 
Vrouwelijke stemverheffingen kan men moeilijk krachttermen noemen. 
Er ene aftrekken (vloeken) werkt echter zalvend: 

- Als je met een hamer op je duim klopt 
- Als je met je vinger tussen de deur zit 
- Als je op je eksteroog trapt 
- Als je ’t laatste getal van de lotto mist. 

 

 
 
 



 
 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
SAMANA BETREURT 
 
VICTORINE DE KEYSER 
 

 
Victorine  De Keyser, echtgenote van René Elsen, overleed in het WZC  Sint-Margaretha in Holsbeek op 
23 februari.  Zij werd geboren op 28 februari 1931 in Langdorp. 
 
 ‘Innige deelneming en veel sterkte voor de familie’, vanwege Samana 
 
 
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 
 

mailto:ni.adams@telenet.be
mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto: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 
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