
 
Week: 12 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
Probeer het eens:  
anders om te gaan met je tijd. 
Tijdrovende dingen afbouwen  
om tijd vrij te hebben  
voor wat zolang al bleef liggen. 

Probeer het eens: 
anders om te gaan met je geld. 
om geld vrij te hebben  
voor wat je meer mens maakt. 

Probeer het eens:  
anders om te gaan met God. 
Godverwensende woorden afbouwen 
om woorden te spreken  
die vertrouwen geven. 

Misschien zal je na 40 dagen  
een houvast vinden om  
hiermee verder te gaan. 
Probeer het toch eens! 
(Antoon Vandeputte-Thomasvieringen KULeuven) 

 
 

 



27 maart 

Vierde zondag in de Veertigdagentijd 
Lucas 15,1-3 en 11-32 

 
Liefdevolle gerechtigheid 
Komt het ooit wel goed tussen 'Vrouwe Justitia' en 'Broeder Barmhartigheid? Staan die twee niet 
lijnrecht tegenover elkaar? In de parabel van de 'verloren zoon' (of is het die van de barmhartige 
vader?) zal die 'oudste' zoon met zijn heftige reactie wel de meeste supporters voor zich kunnen 
winnen. Naar eerste aanvoelen heeft die immers gelijk: Wie met vuur speelt, moet op de blaren zitten! 
Eigen schuld, dikke bult! Wie niet horen wil, moet dan maar voelen! Eerst zijn straf uitzitten, en dan 
zien we wel... Het gerecht (Vrouwe Justitia) moet zijn werk doen. Gerechtigheid is immers een open en 
effen weg naar een gezonde samenleving.  
Heel die logica wordt door Jezus hier onderuit gehaald. Hij voert een God ten tonele die gans anders 
reageert, een barmhartige Vader. Nochtans als er iemand is die zich terecht had kunnen nestelen in 
kwaadheid en zelfbeklag, dan is het wel die vader, veel meer dan die oudste zoon. Het fortuin, waar hij 
zich heeft voor krom gewerkt, de garantie voor de toekomst van zijn kinderen, wordt hier op 
onbegrijpelijk-domme wijze voor de zwijnen gegooid, tenminste het deel van de jongste. Die heeft 
alles verbrast. Die heeft brutaal-ondankbaar op het hart van zijn vader getrapt.  
De breuk is onherstelbaar groot. En die jongste beseft dat ook, als het al te laat is...”laat me dan 
tenminste je knecht zijn”. Hij eigent zichzelf levenslang toe. Hij gaat noodgedwongen akkoord met de 
onvermijdelijke straf. In die zin zit hij op dezelfde lijn als zijn oudere broer: 'Ik heb geen rechten meer, 
ik moet ervoor boeten.' De vader echter reageert zo onbegrijpelijk anders. Hij maakt er een feest van 
wedergeboorte van. De Vader herstelt de panne, die alles tussen hen blokkeert. Hij overlaadt die 
mislukte zoon met overdreven attenties. Want die zoon, die eerst van hem wegliep, is nu helemaal 
weer gekeerd. Onvoorwaardelijk krijgt hij nieuwe kansen.  
Hij is weer welkom in het huis van 'liefdevol verbonden'. Zonder de sleutel van barmhartigheid kan je 
in dat huis niet binnen. Het is de hengel waarmee je mensen uit het moeras kan halen. 'Vrouwe 
Justitia' kan hier niets tegenin brengen. Oudste, ben jij soms kwaad omdat je vader goed is? Hij doet je 
toch geen onrecht. En was er tenslotte een mooier compliment dan dit: “Mijn jongen, al wat van mij is 
is ook van jou!” Onthoud die zon van warme liefde toch niet aan je broer, die er juist nu het meest 
nood aan heeft! 
 
 
 
 
 
 



OXFAM WERELDWINKEL AARSCHOT MAAKT HET VERSCHIL VOOR HET ZUIDEN 
 
Corona, Oekraïne, stijgende brandstofprijzen: problemen genoeg voor iedereen. Nog erger voor 
mensen uit het Zuiden van onze wereldkaart. Aan hen blijft Oxfam Wereldwinkel denken door in te 
zetten op eerlijke handel. 
Op zaterdagnamiddag 12 maart kwamen heel wat mensen langs in de Wereldwinkel om op een 
gezellige manier hun steentje bij te dragen aan de koffiestop van Broederlijk Delen. 
   
Het verschil maken 
Sinds 1984 is er een Wereldwinkel in onze stad; in augustus 2021 verdween de winkel in de 
Gasthuisstraat en opende men een mooi en groter pand in de Jozef Tielemansstraat 53, in het 
stadscentrum vlakbij het stadhuis. De woning werd aangekocht door een pas opgerichte coöperatieve 
die zichzelf de ‘Koopvaarders’ noemt; Oxfam betaalt hen een huurprijs, ook de stad geeft een subsidie. 
Een 50tal vrijwilligers van 16 tot 75 jaar bieden hun diensten aan: de winkel schoonmaken, de 
etalages verzorgen, de verkoop regelen, de boekhouding doen, de bestellingen digitaliseren, nieuwe 
producten kiezen, enz. Het is een groep vrienden die geloven in hun ideaal. Manfred Miseur is ervan 
overtuigd dat hij met Oxfam Wereldwinkel écht het verschil kan maken in de wereldeconomie, ook al 
lijkt het soms een druppel op een hete plaat. Het geld komt goed terecht. 
Jeanine Vanden Bosch ging ooit met Broederlijk Delen op inleefreis naar Peru en zag daar duidelijk 
hoe Oxfam en BD het verschil maakten. Jeanine is de actieve, begeesterde en welbespraakte promotor 
van de winkel en introduceert de Oxfamprincipes bij vele jongeren die met de klas langskomen. Op 
deze manier realiseert zij nog altijd haar jeugddroom om de Derde Wereld kracht te geven. 

 
 
Geen 'geitenwollensokken' meer, maar kwaliteit 
 
De tijd dat de Wereldwinkel bezocht werd door geitenwollensokkenklanten die niet zeurden over de 
soms mindere kwaliteit van de producten is lang voorbij. De klanten van vandaag willen 
kwaliteitsvolle producten kopen in een mooie winkel. Het zijn wél mensen die bewust ‘anders’ kopen 
en leven en hun bijdrage willen leveren aan de economie met het Zuiden. Het blijft moeilijk voor 



landen in Afrika of LatijnsAmerika om succesvol te worden in de harde handelscontacten met het 
‘rijke’ Westen. Financieel-economische wetgeving verhindert dat deze landen ‘doorbreken’. Een 
voorbeeld: groene koffiebonen invoeren in Europa betekent een invoertaks van 6%; wanneer deze 
koffiebonen echter gebrand worden, wordt er 21% aangerekend want gebrande bonen 
worden beschouwd als een luxeproduct. 
Op de gewone handelsmarkt verdienen de boeren veel te weinig aan hun koffie, cacao of suiker. 
Oxfam Fairtrade doet iets aan deze onrechtvaardige situatie. 
  
Naast wijnen, koffie en thee, (paas)chocolade, Belgisch biobier, juwelen uit ecologische materialen en 
leuke cadeautjes, liggen er sinds kort ook Italiaanse deegwaren en bioproducten in de rekken. 
In ZuidItalië moeten sommige boeren immers nog altijd knokken tegen de mafia om hun waren aan 
de man te kunnen brengen. Oxfam zorgt ervoor dat al deze mensen een goede en vaste prijs krijgen 
en geeft bovendien premies aan groepen boeren (nooit aan individuelen) die zelf best weten hoe 
het geld efficiënt te gebruiken, rekening houdend met de grond, het klimaat of het reliëf terplaatse. 

 
Enzo, Manfred, Christa, Jeanine, Sidar (een Oezbeekse journaliste), een medewerkster van Broederlijk 
Delen, Nancy, Geert 
 
Een zeer breed gamma, een eerlijke prijs, een ecologische en humanitaire  productie 
 
Om naast het aanbod van Magasins du Monde het gamma uit te breiden en telkens andere mensen 
te bereiken, werkt de Aarschotse Wereldwinkel vaak samen met andere organisaties zoals 
Natuurpunt, Hope, Broederlijk Delen. Zo kan je tijdens de maand maart nog een geschenkpakket 
aankopen met drie producten uit Palestina: couscous, olijfolie en heerlijke, smeuïge dadels (zelf 
geproefd!). De Palestijnse handel van producten uit bezet gebied verloopt nog altijd moeizaam. Koop 
je in de Wereldwinkel, dan wordt het verschil tussen aankoop en verkoopprijs volledig doorgestort 
naar Broederlijk Delen. 



 
Palestijns pakket 
 
Loop deze veertigdagentijd (en ook nadien!) zeker eens langs in de Aarschotse Wereldwinkel: een 
vriendelijk onthaal en een lekkere tas kof 
fie maken deel uit van het (h)eerlijke aanbod 
 
KERKARCHIEF 
MARIALEGIOEN (4/4) 

 
Getuigenis Anita Deca 
In de verslagen van het jongerenpresidium van de periode januari 1958 tot maart 1959 staat ‘zuster’ 
Deca regelmatig vermeld bij de aanwezigen. Wanneer ik haar vraag wat zij zich nog herinnert uit die 
periode, weet ze wel dat ze lid was van het Marialegioen, maar termen als presidium, allocutio of 
catena zeggen haar niets.  



Anita Deca was 14 – 15 jaar in die periode. Ze is verbaasd te zien dat er gedetailleerde verslagboeken 
bestaan over de activiteiten. Globaal bekeken heeft ze goede herinneringen aan haar engagement. Ze 
associeert het ‘legioen’ zeker niet met een vereniging met militaire allures, maar vraagt zich nu wel af 
of men een ‘wervende’ bedoeling had. Nergens is er echter iets terug te vinden dat er zou op wijzen 
dat men de bedoeling had een religieuze roeping bij jongeren op te wekken. Voor Anita droeg het 
Marialegioen, net zoals de jeugdbeweging, bij tot haar bewustmaking als mens. Geen zweem van 
ergernis, geen herinnering aan ‘moeten of dwang’: alles was gewoon en het was goed.  
Anita vertelt: “Wij zaten met een 6-tal jongeren rond de tafel bij onderpastoor Cuypers in de Jan Van 
Ophemstraat 22. Daarop stond een Mariabeeld met kaarsen rond. Wij zaten op onze knieën en 
begonnen de bijeenkomst met het rozenkransgebed. Nadien gingen we op onze stoel zitten en 
bespraken de opdrachten die we vervuld hadden en kregen we opdrachten voor de volgende week. 
Het was niet simpel om telkens met twee af te spreken om die opdrachten uit te voeren.” 
“Ik herinner me nog heel goed de bezoekjes aan de mensen in de Nieuwstraat. Zonder het 
Marialegioen zouden wij nooit met deze mensen in contact gekomen zijn. Ik beschouw de 
kennismaking met andere sociale groepen nu als een verrijking in mijn leven. Het heeft me gevormd.”  
“Wij moesten geen moeilijke gesprekken doen bij de mensen: we moesten hen herinneren aan de 
eucharistieviering, een blaadje bezorgen, een medaille voor een pasgeboren kindje afgeven, een 
bezoek bij een zieke brengen, mensen vragen om te bidden. Daarnaast moesten we boeken kaften in 
de bibliotheek Sint-Vincentius achter te kerk of de kerk kuisen. Ik herinner me nog heel goed dat ik 
met Josée Serneels de kerkvloer moest kuisen aan het Sacramentsaltaar. We hadden heel veel 
zeepsop. We veegden het weg met dweil en aftrekker maar er bleef nog veel zeepsop over. We deden 
dan maar verder, in stukjes, en hadden uiteindelijk heel de zijbeuk gepoetst! Spoelwater? Waar 
moesten we dat halen? Toen we echter terug naar voor gingen, stelden we vast dat onze voetstappen 
nog overal te zien waren in het opgedroogde sop!” 
Anita herinnert zich nog een anekdote waarvan niets terug te vinden is in de verslagen. Er staat wel 
vermeld dat het presidium van volwassenen samen met de jongeren een jaarlijkse bijeenkomst voor 
de leden organiseerden. Heel veel jaren ging dit evenement door in de kapel van de picpussen. Tijdens 
de periode van Anita, kwam men (soms met 150 of 200 aanwezigen) samen in de refter van het 
pensionaat in Sancta Maria. Onder leiding van Maria Janssens, moesten een zevental jongeren onder 
wie Anita, een show opvoeren in het donker waarbij ze ritmische bewegingen moesten maken met 
een pillamp in elke hand. De intense voorbereidingen loonden en de voorstelling was een succes, 
waaraan Anita nu nog altijd mooie herinneringen heeft.  
---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
WOLFSDONK 
VERRIJZENISVIERING Jos ‘Sepke’ Serneels  
 

Geboren en getogen in Wolfsdonk, thuis gestorven, omringd door 
allen die hij in het hart droeg, namen we afscheid van Sepke in zijn 
parochiekerk op 18 maart.  
Pé  was een zorgzame echtgenoot, liefdevolle papa, een 
speelkameraad voor de kleinkinderen, zacht van karakter, graag 
gezien door de buren en vele vrienden.  
Als bestuurslid van de duivenbond in café Den Arend, als helpend lid 
in Langdorp en Testelt maakte hij het belangeloos ook voor anderen 
mogelijk om hun hobby te beoefenen en met de duiven te spelen. 
We bidden voor een hemelse vlucht voor Sepke, zijn geliefkoosde 
duiven achterna. We bidden tevens dat voor hem in deze 40-
dagentijd het Paasfeest nu reeds ten volle mag aanbreken.  
Mogen allen die leven met een gemis aan Pé bij elkaar en in het geloof 
steun en troost vinden. Ons gebed en medeleven vanuit de 
parochiegemeenschap. 
Bert, diaken 

 



 

 
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 
 
 
 
 

mailto: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  26 maart : Gebedsdienst om 18.00 u. 
- Walter, Jozef en Victorina Van Aelst, Jozef en Elisa Schijns 
- Irma Theys, ouders en familie 
- Alfons Tielemans, Anna Weckhuysen en Lutgarde Rutten 
 
WOLFSDONK 
Zondag  27 maart : Eucharistieviering om 09.30 u. 
- Lea Verbraeken vanwege de geburen 
- Jaargetijde voor Simone Helsen 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


