Week: 13 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

KRUISAANVAARDING VORMELINGEN

De 25 Kring 12-ers van Wolfsdonk en Gijmel kregen als opstap naar het vormsel (1 mei) hun
vormselkruisje omgehangen tijdens de zaterdagavondviering met kruisaanvaarding op 12/03 in de
kerk van Gijmel. De kruisjes, keuze van de vormelingen, waren verschillend van vorm zoals ook het
geloof voor iedere christen persoonlijk is. De viering volgde op een catechese waarbij stilgestaan werd
bij de betekenis van het kruisgebeuren, in het bijzonder op Goede Vrijdag en Pasen.
Het werd een bruisende viering met de liederen die ook gezongen zullen worden tijdens de
vormselviering. Orgelist Luc verzorgde de begeleiding en Nicole hanteerde het dirigeerstokje, de
koorleden ondersteunden. Catechisten Leo en Erna vertelden een passend verhaal met inbreng van
ouders en kinderen.
Vanuit de homilie: “Bovenop een berg staat er vaak een kruis geplant, ooit de berg opgedragen, niet
zonder moeite voor de kruisdragers. Voor bergbeklimmers is dit kruis een punt om zich naar te
richten, om hun oriëntatie te behouden, niet verloren te lopen. Zo dadelijk krijgen jullie een kruisje
omgehangen. Moge het ook voor jullie een richtingwijzer zijn in het leven om op het juiste pad te
blijven. Moge het je helpen op belangrijke kruispunten in het leven, telkens je een ingrijpende keuze
dient te maken. Misschien door jezelf de vraag te stellen: wat verlangt Jezus van me in deze situatie?

Hoe kan ik in zijn voetspoor treden? Hoe kan ik zijn voorbeeld navolgen? …”
Proficiat aan de toekomstige vormelingen en nog een begeesterende voorbereiding toegewenst.
Bert, diaken

3 april
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Joh 8,1- 11

Om te genezen
Rechtszaken zijn meer dan ooit mediavoer. Assisenzaken worden te grabbel gegooid aan de brede
massa. Het stevent af op een soort volkstribunaal, waarbij het proces openlijk gevoerd wordt tussen
de betrokkenen en een hele boel supporters. De publieke opinie wordt voortdurend uitgedaagd om
stelling te nemen. Familie van het slachtoffer en sympathisanten willen hun invloed doen gelden bij de
jury. Als het kon zou men zelf op de rechterstoel kruipen om een zo streng mogelijk vonnis te kunnen
vellen. Misdadigers moeten gestraft worden, en liefst streng genoeg om het gedane onrecht te wreken.
Dit leunt sterk aan bij de houding van Wetgeleerden en Farizeeërs uit het evangelie. Met het wetboek
van Mozes onder de arm, staan ze klaar om die overspelige vrouw te stenigen. Recht moet geschieden.
Zelfverzekerd willen ze deze 'zaak' zelfs gebruiken om Jezus onderuit te halen. Die spreekt immers
over God als een barmhartige Vader, en dit druist rechtstreeks in tegen hun goddelijke wet die dient
om de moraal hoog te houden. Zij stellen Jezus voor een dilemma.
Dit dilemma gelijkt heel sterk op de keuze waartoe grote assisenzaken vaak leiden. Wat doe je met
publieke zondaars die zich als monsters hebben gedragen? Hun straf kan niet streng genoeg zijn, en
soms heeft men zelfs heimwee naar uitvoerbare doodstraffen. Bij dat vrouwtje uit het

evangelieverhaal heeft het geen haar gescheeld. Maar de reactie van Jezus is helder-klaar: “Wie zonder
zonde is, mag als eerste een steen gooien.”
Een na een druipen ze af, de oudsten eerst, tot Jezus met dat doodsbange vrouwtje alleen overblijft.
“Heeft niemand je veroordeeld, vrouw? Ook Ik veroordeel je niet. Ga heen, en zondig voortaan niet
meer.”
Wij hebben het daar toch zo moeilijk mee: het kwaad, onverminderd kwaad blijven noemen, zonder
de boosdoener aan de schandpaal te willen binden. Bij de ingang van een gerechtsgebouw vind je
'Vrouwe Justitia' In de ene hand een weegschaal en in de andere hand een zwaard. Meestal heeft ze
een blinddoek om; een niet onbelangrijk detail om te zeggen dat ze alleen te oordelen heeft over de
feiten en niet over de persoon die erachter steekt. Natuurlijk moeten wij gruweldaden veroordelen,
maar we hebben niet te oordelen over de mens die ze heeft begaan.
Moet die dan ongestraft blijven? Dat is onze zaak niet. Een straf kan toch nooit dienen als heelmiddel
voor de kwetsuren van slachtoffers. Dat zouden alleen maar lapmiddelen zijn. 'Genezing' is er nodig,
en dit zowel voor daders als voor slachtoffers.
--------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------WOLFSDONK
HOBBYCLUB HERNEEMT HAAR AKTIVITEITEN
Vanaf de maand mei, en op de tweede maandag van de maand, is iedereen van harte welkom in het
lokaal van Ziekenzorg.

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 2 april : Eucharistieviering om 18.00 u.
- Walter, Jozef en Victorina Van Aelst, Jozef en Elisa Schijns
- Irma Theys, ouders en familie
WOLFSDONK
Zondag 3 april: Gezinsviering om 09.30 u.
- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
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

