Week: 12 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp

De lente moet je proeven beetje bij beetje stap voor stap
totdat je duizelig wordt van zo'n mooie frisse en jonge natuur.
Sommige mensen kunnen dat niet verstaan.
Ze hebben genoeg aan hun kalender.
De lente? Pasen? Kerstmis?
Allemaal data waar ze wel rekening mee houden maar waar ze nooit naar gaan kijken.
Ze beleven het niet.
Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden;
en zij kunnen ook niet begrijpen dat God in Jezus' verrijzenis
de lente is van ons christen zijn.
Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren.
https://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/
ZONDAG 28 MAART: PALMZONDAG

Zonepastoor Rudy en priester Paul zullen tijdens een gesloten viering in de Sint-Rochuskapel
palmtakken wijden voor elke kerk uit onze zone. In de loop van de Goede Week kan u een palmtakje
bekomen in uw plaatselijke kerk.
(Zie schema opening kerken hieronder.)
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
VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Wij houden eraan jou een vruchtbare veertigdagentijd te wensen op weg naar Pasen. Ook dit jaar
zullen we deze tijd doormaken met de beperkingen die de coronamaatregelen ons opleggen. Uit zorg
voor de volksgezondheid blijven onze normale samenkomsten voor liturgie, catechese en ontmoeting
niet mogelijk.
Wel willen we binnen die grenzen zoeken hoe we toch verbonden kunnen blijven met onze
gemeenschappen.
Op de eerste plaats proberen we te zorgen voor open kerken waar we mensen kansen bieden om te
verstillen en te bidden. Daarnaast hebben we een liturgisch aanbod voor de Goede Week uitgewerkt
voor onze geloofsgemeenschappen, steeds met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
Erediensten mogen plaatsvinden met de beperking van max. 15 personen, kinderen onder de twaalf
jaar niet meegeteld.
Onder deze voorwaarden hebben wij geprobeerd een zo ruim mogelijk aanbod op te stellen. Verderop
vindt u in een schema op welke dagen en welke uren de kerken in onze zone open zijn in de paastijd. U
heeft dus meer mogelijkheden indien u niet meer terecht kan in uw eigen parochiekerk.
Inschrijven voor de vieringen van de Goede Week is verplicht en
gebeurt voor alle geloofsgemeenschappen telefonisch via het zonesecretariaat. (Jan Van
Ophemstraat 19, Aarschot)
Richtlijnen reservatie:
-

op maandag en dinsdag van 08.30u-15.30u
op woensdag van 13u-15.30u
op donderdag van 08.30u-12.30u
telefoonnummer: 016/57 20 43

Streaming van de Paaswake om 20 uur via volgende link:
https://st-rochus.live.streamdesigner.eu inlogcode: Rochus2020
Streaming op Paaszondag:
Om 10 uur kindvriendelijke viering en om 11 uur paasviering vanuit Wolfsdonk via volgende link:
https://st-rochus.live.streamdesigner.eu inlogcode: Rochus2020
FOTOZOEKTOCHT IN DE KERK
De Eerste Communicanten van Gijmel en Langdorp, beleefden zondag 14 maart een heuse
coronaproof kerkcatechese in de vorm van een speurtochtje met haltes. Tijdens deze catechese
leerden de kinderen het kerkgebouw beter kennen en kregen ze uitleg bij de functie van het altaar en
bij het ontvangen van de communie (hostie). Catechiste Lotte vertelde aan de gevel over de
boodschap van vrede die Onze Lieve Vrouw in Fatima tot de 3 kinderen richtte en ik gaf zelf duiding
bij de betekenis van Pasen aan de hand van een beeldverhaal. De catechese werd sterk gewaardeerd
door de jonge gezinnen die het fotozoektochtje ieder in hun bubbel op een aangegeven tijdstip

kwamen lopen.
De meegebrachte Maria-tekeningen prijken bij het beeld vooraan in de kerk.
Bij het buitengaan kregen de kinderen een potje met zaadjes mee om thuis waar te nemen dat zaadjes
sterven om nieuw leven voort te brengen. Dit wordt ook aan ieder van ons gevraagd: sterven aan
onszelf om leven te geven, de weg te gaan van het zaad.
En of de kiemgroenten (en wijzelf?) zullen smaken met Pasen!
Bert, diaken

28 maart 2021

Palmzondag – Passie van de Heer
Marcus 11,1-10; Filippenzen 2,6-11; Marcus 14,1-15,47

Het voorspel

Met Palmzondag begint de Goede Week, waarin we Jezus volgen op zijn weg van voltooiing. In het
Johannesevangelie heeft Jezus het voortdurend over ‘zijn uur’. Avondmaal, kruisweg, dood en
verrijzenis… het wordt de kroon op het werk. Nu zal God laten zien dat Liefde het wint op de dood.
Alles gevende liefde is immers 'zijn Passie'. Nu zal het kwaad tot in de wortel worden vernietigd.
Reeds bij zijn intocht in Jeruzalem moet het duidelijk zijn dat Jezus de boosheid van deze wereld niet
te lijf gaat met wapenmacht en geweld. Kwetsbaar, maar vastberaden, rijdt hij de stad binnen op een
ezelsveulen. Zo immers wordt de Redder-Messias aangekondigd door de profeten. ‘Hosanna!’ roepen
de mensen, dat betekent: ‘Joepie! voor onze Redder!’ De mensen zijn dol enthousiast.
Maar wanneer de ‘Redder’ enkele dagen later, tot bloedens toe gegeseld, met doornen gekroond, aan
de massa wordt getoond, schreeuwen ze: ‘Aan het kruis met hem!’. Mensen staan liefst aan de kant
van de sterksten. Mensen verliezen niet graag. Nochtans had Hij gezegd: “Wie zijn leven durft prijs te
geven zal het winnen.”
Besefte Pilatus wel wat hij zei toen hij de bijna dood gemartelde Jezus aan het publiek toonde: ‘Ziedaar
dé mens!’ Staat Jezus model voor wat mensen te lijden hebben als zij rechtgeaard doen wat God van ze
verlangd: zich laten verteren door trouwblijvende liefde die goddelijk is.
Hier botsen we op onze grenzen van geloof en ongeloof. Goede Vrijdag zal Pasen baren. Dit staat mooi
bezongen in de hymne die de tweede lezing doet weerklinken: “Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem een naam gegeven boven alle namen uit: Jezus is de Heer.”

SCHOE-EN WOLLESDOENKS
Ons dialect – Deel 3
Na de eerste twee delen de voorbije weken, duiken we vandaag voor een laatste keer met jullie
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.
Ook in Wolfsdonk is men onderhevig aan vele kwalen, van fysische en psychische aard.
Van top tot teen heeft men wel honderd zwakke plekken.
Tijd om wat te permitteren !
Men kan zich mottig voelen : Dit kan vele oorzaken hebben : gebrek aan goei loecht, teveul
gedroenke, teveul gefret,…
Ge mut spaven, bruëken, kotsen,….Dat maakt de maag lichter.
Mee ne waakuch zitten : Deze hoest is zo hardnekkig dat heel de ribbekas davert. Werd vroeger
vastgesteld bij koeien.
Vliersiroop werkt verzachtend bij mens en dier.
Krampen : Ge kunt die krijgen in uw vingers, tenen, benen, armen, tussen oe schaverblauëren,…..
Krawuzze : Dabben en krabben want ’t huikt (jeukt) overal.
De bekende Zjuezekes-zalf is veel ouder dan de dermatologie zelf.
Wie ne stave nek heeft kan moeilijk naar links of rechts kijken.
Heb je het in je stroot (keel) dan kan je moeilijk slikken en spreken.
Wie weinig van zeggen is heeft er weinig last van.

Rammetis, flessaan, …krijgt ieder mens wel eens. De eerste ziekte-symptomen worden ook bij
minderjarigen vastgesteld. Mini-mode, bikini, monokini en niksikini maken de baan vrij voor deze
ziekte.
Schaten gelak ne rager. Dit wordt in medische kringen niet hoog aangeslagen. Het is een vreselijk
ongemak als je ermee zit. Je bent helemaal niet op je gemak en je kunt niet van ’t gemak.
Het ‘vliegend schaat’ en ‘broebelend schaat’ staan een trapje lager.
Het eerste wijst tegelijkertijd op de snelheid van het ontlastingsmaneuver en het acceleratievermogen
van het lijdend voorwerp. Het tweede is een auditieve benadering van het gebeuren.
‘Op oeve kop valle en blaave botsen’. Dit is het ergste wat je kunt meemaken. ’t Is meer een zaak
van de ‘astranse’ (verzekering) dan voor de ziekenkas omwille van complicaties.
Sommige corpulente dames denken dat zwaarlijvigheid ook een ziekte is. Da's onzin ! Zolang je
bloeddruk niet boven je hoofd uitsteekt moet je niet naar de vittereneir lopen.
--Om de hette (de hitte) te trotseren is er maar één remedie : mojjenaks lopen.
Voor mojjenaks zijn er in het algemeen Nederlands twee synoniemen.
Moedernaakt = geheel naakt, zoals moeder ons op de wereld heeft gezet, met niks erop of eraan.
Alhoewel. Is’t ne joenge of een maske ? is een vaak weerkerende vraag in het moederhuis.
De moedernaaktperiode is maar een fractie van onze levensloop omdat men dadelijk aan het
camouflagewerk begint.
Poedelnaakt is helemaal naakt. Poedels worden ook naakt geboren maar deftige poedels dragen al
vlug een jasje en een broek, vandaar …
Een meujer is ook een moeder, maar dan in de konijnenwereld.
Deze rare ‘eu’-klank zit schraalinks op de eu en de ui en wordt gekneed tegen het gehemelte in een
holbolle mond.
Ze vervangt zoveel brave klanken in het algemeen Nederlands klankbord dat ze in Wolfsdonk zeer geliefd is.
Een lange maar onvoltooide reeks :
Muizeling : kruimeltjes van brood of koekjes
Muitte : kalf (ook wel ne muitte van ne vent)
Ne vuis : kikker, producent van vuissegesledder (kikkerdril)
Een schuille : schalie, lei op een dak
Muirreg : de patatten zen muirreg (gaar) as ze een half uur zui-jen
Nen huist : een struik of heester
Tuitteren : meermaals niet-aflatend drinken
Schuizen : rondhozen
Hoos heeft volgens het woordenboek twee betekenissen :
- Hoes (van vb. fonoplaten)
- Hevige wervelwind (er zijn windhozen en waterhozen)
Maar ons Wolfsdonks woord hoos heeft meerdere betekenissen :
- Een zak van papier of plastiek en de bekende tiphozekes veu frut
- Hozen : werkwoord. Over alle hindernissen stappen/ lopen.
- Een hoos is een flop. Geen volk op ’t bal, ‘t was een hoos.

PAASTRIDUUM
De gemeenschap Zaden van het Woord organiseert van 1 tot 4 april een online Paasretraite rond het
thema "Van de dood naar het leven!".

----------------------------------------------------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
VERRIJZENISVIERING

Op zaterdag 13 maart namen we in de parochiekerk te Gijmel in aanwezigheid van 50 familieleden en
vrienden afscheid van Jozef De Proost (°11/04/1947 – +9/03/2021).
Jef was in zijn jonge jaren te Betekom, te midden van zijn broers en zussen, wel eens tot deugnieterij
in staat en heeft in zijn verdere leven altijd iets van die uitdagende kapoen behouden. Als loodgieter
was hij een goeie en handige stielman die echter voortijdig zijn job diende op te geven omwille van de
nierproblemen met tot gevolg 3x nierdialyse wekelijks. Dankzij het strenge regime dat hij zich
oplegde, gestimuleerd door echtgenote Jeannine, bleef hij creatief aan de slag, ondermeer als imker en
in de serre. Met zijn groene vingers kweekte hij tomaten en prachtige trossen druiven die hij gul
uitdeelde. Maar de trots bij uitstek betrof de jaarlijkse kiwi-oogst tot wel 600 à 700 vruchten die
vervolgens net als de bramen verwerkt werden tot confituur.
En natuurlijk volgde een proeverij.

Zoals in het huis van Jeannine en Jef er velen welkom waren, zo geloven en vertrouwen we dat in het
hemelse Vaderhuis er nu ook plaats is voor hen. Dat Jozef voorbij alle leed en pijn nu een
welverdiende rust mag vinden.
Moge dit geloof tot troost en steun zijn, in verbondenheid met Jozef en met elkaar over de dood heen.
Vanuit onze parochiegemeenschap te Gijmel ons medeleven en gebed aan de familie.
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK
SIMON PLU: DANK U WEL
Hartelijk dank namens alle parochianen, Simon.
Omdat zij steeds kunnen rekenen op jou ! En zeker
als het gaat om de houten kruisjes, die bij het
overlijden van een parochiaan worden opgehangen
in onze kerk.
Dank u wel !

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

