Week: 14 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

Palmzondag is de inzet van de Goede Week
de week waarin mensen, overal ter wereld, stilstaan
zich bezinnen en herdenken hoe één van hen welkom was en werd onthaald, werd bespied en
opgepakt.
Hoe één van hen afscheid van het leven nam
en in brood en beker zijn testament schreef.
Hoe één van hen werd veroordeeld om wat hij deed
en gekruisigd om wie hij was.
Hoe één van hen, Jezus Christus de dood heeft weerstaan
en - de tijden door - in leven is gebleven.
Palmzondag is ook het moment waarop we willen denken
aan mensen die vandaag dezelfde belofte brengen.
Profeten, bekend en onbekend die de mond worden gesnoerd,
verdonkeremaand, uit de weg geruimd van achter het altaar geschoten.
En achter de coulissen steeds weer
een wereldmacht die toeziet, ingrijpt,
zoals destijds is gebeurd in het tumult rond Jezus van Nazareth:
Met palmen en hosanna welkom geheten met list en geld in handen gekregen, diplomatiek ter dood
veroordeeld.
Palmzondag, inzet van de Goede Week
[Thomasvieringen-KULeuven]

OP WEG NAAR PASEN
Met de Eerste Communicanten én hun ouders hielden we een laatste gezamenlijke catechese ter
voorbereiding van het Paasfeest en de Eerste Communie. Deze catechese vond plaats in Wolfsdonk op
19 maart en in Gijmel-Langdorp op 26 maart. We vertelden en projecteerden het verhaal van een
nieuwe hemel en nieuwe aarde vanuit de Kijkbijbel, waarna de communicanten een prachtige
meterslange tekening maakten hoe zij zich die nieuwe hemel en aarde dromen. Alleszins met veel
bloemen en bomen, vlinders en onderdak voor iedereen, een zon met een grote smile, een wereld
zonder wapens. De tekeningen zijn nog steeds te bewonderen in de kerk van Wolfsdonk en in de kerk
van Gijmel.
Daarna zaaiden de communicanten tuinkers in een potje dat ze mee naar huis mochten nemen om
waar te nemen hoe het zaad sterft om leven voort te brengen. Een beeld voor de Christus die zelf de
weg is gegaan van het graan dat zichzelf schenkt om vrucht voor te brengen. Het is ook wat van ons
gevraagd wordt: te sterven aan onszelf ten dienste van de medemens. Terwijl de kinderen tekenden
en zaaiden, stonden de ouders stil bij de betekenis van Pasen: catechese met volwassenen! We
toonden een fragment uit een verfilming van het Johannesevangelie over Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en Pasen. Daarna volgde een duiding wat Pasen betekent voor het geloof in het leven na de
dood maar tevens tijdens ons aardse bestaan. Verrijzen hier en nu betekent immers opstaan uit alles
wat ons als mensen onvrij maakt en kleineert, verslaaft. We deelden tips hoe we Pasen in het gezin
kunnen voorbereiden aan de hand van een seizoenstafel, een verhaal uit de Kinderbijbel, samen
bidden voor het eten, minder snoepen en de uitgespaarde centjes geven aan de projecten die
Broederlijk Delen ondersteunt. Met Palmpasen 10 april is er een gezinsviering in Wolfsdonk om 9u30
met na de viering een koffiestop en paaseitjesverkoop ten voordele van Broederlijk Delen, iedereen
welkom.
Tot slot werd het productieproces van hosties getoond en zongen we het lied van het graan.

En net als tijdens het Laatste Avondmaal gingen we daarna met alle gezinnen aan tafel voor een
deelmaaltijd waarbij met alles wat werd meegebracht een groot buffet werd geschikt waarbij ieder
van het gedeelde kon nemen naar believen. Net als in het verhaal van de 5 broden en 2 vissen was het
een overvloed aan heerlijke spijzen en gebak, ook nog na de maaltijd waren er volle manden over...

De kinderen zijn er nu helemaal klaar voor om de communie voor het eerst te ontvangen.
Dank aan de catechisten, aan de helpende handen bij opbouw en opruim.
Bert, diaken
10 april
PALMZONDAG – Passie van de Heer

Palmviering
(Luc 19,28-40)
Door een al te overdreven aandacht voor de groene, zo begeerde buxustakken dreigt de essentie van
die koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem verloren te gaan. Nochtans heel het Lucasverhaal is
gericht op de voltooiing ervan in Jeruzalem, het doel van zijn pelgrimstocht naar het ‘huis van zijn
Vader’. Voor Hem was het: ‘thuiskomen’.
De leerlingen gaf Hij opdracht om een zit te bereiden; een jong, nog onbereden ezelsveulen werd zijn

koningsvoertuig. Let vooral op de juichende gezangen: ‘Gezegend de koning die naar ons toekomst. Hij
is vanuit de hoogste hemel op ons neergedaald. Even later wordt Hij de lijdende dienaar van Gods
plan. De godsdienstleiders van zijn tijd willen Hem echter nu al het zwijgen opleggen.
Lijdensverhaal
(Luc 22,14 – 23,56)
Enkele mogelijke aandachtspunten
1/ De eerste eucharistie (het laatste avondmaal) heeft als kern: de levensdroom van Jezus gaat in
vervulling: de mensheid voeden met brood dat echte honger stilt, en door de gave van zijn bloed het
huwelijk voltrekken tussen God en zijn volk, waar Hij al eeuwen op zint. In Jezus zien we een
bruidegom die trouw belooft aan zijn geliefde geloofsgemeenschap.
2/ Het verhaal gaat over de ‘Passie’ van de Heer. Meestal denken we dan aan het verschrikkelijke
lijden in al zijn vormen, maar het woordje ‘Passie’ betekent hier zeker ook: Zijn gedrevenheid in
hartstochtelijke toewijding, met een liefde die alle dodelijke weerstand overwint.
3/ Niets kan Hem van de wijs brengen, niet de slaap van zijn drie topleerlingen terwijl Hij bloed en
tranen zweet, niet die verradende Judaskus, niet die laffe verloochening van Petrus. Het opgeruid volk
wil Hem aan het kruis, het oneerlijk proces en een ter-dood-veroordeling zonder grond… zoveel
steken in zijn hart, die het lijden zo bitter maken.
4/ Even stilstaan bij de naam ‘Bar-Abbas’. Letterlijk uit het Aramees vertaald betekent dat: ‘zoon van
z’n vader’ dat is toch iedereen! Allemans kind wordt vrijgesproken; Hij krijgt alle schuld op zich: het
Lam Gods dat de zonden van iedereen wegdraagt en als een zondebok ter slachting wordt geleid. ‘Zijn
bloed kome over ons en onze kinderen’
5/ Het werd duister over de aarde, drie uren lang, toen Hij zijn geest gaf. Geen zon (licht) meer. Het
voorhangsel van de tempel scheurde middendoor, zodat Gods aanwezigheid toegankelijk werd voor
‘iedereen’ Hij maakt door zijn levensoffer het ‘goddelijke’ toegankelijk, ook voor ons.
Het zijn maar enkele blikvangers uit dit welomschreven Lijdensverhaal.

---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
SAMANA BETREURT

Jean ‘Johnny’ Struyf, levensgezel van Anita Wuyts, geboren in Leuven op 27 december 1955 en
overleden in Leuven op 17 maart.
Christelijke deelneming aan de families vanwege de leden van Samana Gijmel.

LANGDORP

Roger Serneels, echtgenoot van Lea Weckhuysen, geboren in Langdorp op 18 januari 1941 en
plotseling overleden in Tienen op 8 februari.
De begraving op de begraafplaats van Gijmel Langdorp was in intieme kring.
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte christelijke deelneming aan.
WOLFSDONK
KOFFIESTOP EN PAASEITJESVERKOOP
Na de viering op 10 april van 09.30 u. is iedereen van harte welkom op de
koffiestop met paaseitjesverkoop ten voordele van Broederlijk delen.
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 9 april : Gebedsdienst met palmwijding om 18.00 u.
Donderdag 14 april: WITTE DONDERDAG - Eucharistieviering om 19.00 u.
Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG - Kruisweg om 15.00 u.
Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG - Kruishulde om 19.00 u.
Zaterdag 16 april: STILLE ZATERDAG - Paaswake om 20.00 u.
Zondag 17 april: PASEN - Eucharistieviering om 10.30 u.
WOLFSDONK
Zondag 10 april: PALMZONDAG - Eucharistieviering met palmwijding om 09.30 u.
- Hilda Van Ouytsel
Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG - Kruisweg om 15.00 u.
Zondag 17 april: PASEN - Gezinsviering om 09.30 u.

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

