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9 mei 2021
ZESDE PAASZONDAG
Johannes,15,9-17
God IS Liefde

De weg langs waar ‘Verrijzenis’ tot ons doordringt, wordt ons in de zondagsevangeliën van Pasen tot
Pinksteren steeds duidelijker. Van: ‘het was een mooi verhaal met Jezus, maar dat is nu dood en
begraven’ naar: ‘Hij leeft en blijft voor altijd onze metgezel’ is een hele omwenteling. Het is de weg
gaan van: ‘diep ontgoocheld en verlamd van angst’ naar: ‘vrijmoedig naar buiten komen en van Hem
gaan vertellen, meer nog, aan de wereld laten zien hoe Hij is en dát Hij er is’!
Het is het verhaal van de dood-gewaande dorre wijnstok naar een openbloeiende wijngaard die
belooft een rijke oogst te zullen opbrengen. Het geheim hiervan wordt ons duidelijk gemaakt in de
afscheidsrede van Jezus (evangelie van deze zondag).
De vrienden van Jezus, zijn leerlingen, zijn pas ná zijn kruisoffer gaan beseffen dat de wijnstok, Jezus,
niet dood is. Integendeel, meer nog dan tevoren, zet Hij hen aan om gaan lief te hebben als Hij. Zijn
testament kan je samenvatten in dat éne eenvoudige zinnetje: ”Heb elkander lief, zoals Ik het jullie
heb voorgeleefd.”
Verhalen over Hem worden doorverteld. Hier is ‘catechese’ ontstaan: “leren Wie Jezus is en hoe Hij is.”
De essentie van zijn verhaal komt hierop neer: Hij putte kracht uit de wortels van zijn bestaan. Van
daaruit had Hij mens en schepping lief met al wat in Hem was. Als geen ander bleef Hij luisteren naar
wat zijn taak was: in Gods naam zielsveel van de mensen houden, onvoorwaardelijk, geduldig en
trouw, tot in het vergeven toe. In de verhalen die over Hem de ronde deden, werd het steeds
duidelijker dat Hij ‘Gods eigen zoon’ was. God, die pure Liefde is, was de grond van zijn bestaan. En dat
was aan Hem te horen en te zien.
Zijn leerlingen horen die roep, na zijn totale overgave op het kruis, meer dan ooit. Zijn opdracht luidt:
“Heb mens en schepping lief, zoals Ik jullie heb liefgehad!” Leef vanuit Mij in dienst van je
medemensen. De voetwassing bij die laatste maaltijd met Hem, wordt een al-zeggend teken: zó
moeten jullie nu ook gaan doen! Laat aan iedereen die je ontmoet, duidelijk voelen dat ze ‘geliefd’ zijn.
Geloven in verrijzenis wordt dan: In Gods Naam zielsveel van de mensen houden, consequent en
permanent.

KERKELIJKE UITVAARTEN
Samen beleven we, jammer genoeg, vreemde tijden in coronaomstandigheden. De beperkingen op vele
vlakken wegen zwaar door voor heel wat mensen. Zeker voor mensen die in deze tijd een geliefde moeten
afgeven. We stellen vast dat gelovigen in rouw door de strikte coronamaatregelen soms niet goed weten wat
mogelijk is voor de uitvaart van hun dierbare. Het is van belang dat we elkaar steunen en een zo goed
mogelijk aanbod doen. Dit is het kerkelijk aanbod dat wij aanbieden in onze pastorale zone Sint-Rochus.
-->

Kerkelijke uitvaarten kunnen doorgaan met het toegelaten maximum volgens de regelgeving op dat
moment geldend. Voorgangers, uitvaartbegeleiders en kinderen onder de 12 jaar worden niet
meegerekend. Mondkapje is verplicht, ontsmettingsgel is in onze kerken aanwezig.
De oppervlakte van elke kerk laat toe dat we de regel van 10m² per persoon kunnen garanderen. Zo
kan er tegemoet gekomen worden aan 50 aanwezigen voor een uitvaart.

-->

In onze pastorale zone bieden wij voor een uitvaart standaard een gebedsdienst aan.
Deze dienst kan met of zonder het uitreiken van de Communie.
De familie kan eveneens kiezen voor een eucharistieviering.
Dit wordt afgetoetst aan de beschikbare momenten van de priesters.

-->

Uitvaarten in de zone Sint-Rochus worden voorgegaan door een priester, een diaken of een
gemandateerd gebedsleider verbonden aan onze zone.
Indien de familie wenst gebruik te maken van een bevriend of gepensioneerd priester of diaken dan
dient dit steeds vooraf aangevraagd te worden bij zonepastoor Rudy Borremans.

-->

Het gebed bij de laatste rustplaats op het kerkhof blijft mogelijk. Dit kan ook losstaan van de
kerkelijke dienst.

-->

Het inhoudelijk verloop van de viering wordt door de voorganger met de familie besproken in het
rouwgesprek.

Contactpersonen voor begrafenissen in onze pastorale zone:
geloofsgemeenschap
Sint-Cornelius - Gelrode
Sint-Niklaas - Rillaar
Christus Koning - Aarschot
H.H. van Jezus - Ourodenberg
O.-L.-Vrouw - Aarschot
Sint-Pieter - Langdorp
O.-L.-Vrouw van Fatima - Gijmel
Sint-Antonius Abt - Wolfsdonk

contactpersoon

telefoon

e-mail

Yvonne Claes

0476/63 66 09

yvonne.claes3@telenet.be

Nicole Adams

0471/53 39 54

ni.adams@telenet.be

Mariette Van de Schoot

013/77 33 71
0498/04 55 88

Wanneer u nog vragen heeft, kan u zich steeds wenden tot het zonesecretariaat 016/57 20 43 of
secretariaat@kerkinaarschot.be
HEROPSTART EREDIENSTEN
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 maanden mei en juni
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.

Onze zonepastoor Rudy zal een extra eucharistieviering voorgaan elke zaterdag om 17 uur in de SintRochuskerk te Aarschot.
Inschrijven voor de vieringen is verplicht!
Je kan jezelf in de week voor de zaterdag- of zondagsviering inschrijven voor deze viering maar niet
voor vieringen in de verdere toekomst. Indien een viering volzet is, kan je kiezen om aan te sluiten bij
een viering in een andere kerk waar nog vrije plaatsen zijn of om op de reservelijst geplaatst te
worden.
Wie op de reservelijst staat, komt eerst aan bod voor een volgende viering.
Het inschrijven zal wat anders verlopen dan deze voor de Goede Week.
De geloofsgemeenschappen Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw en Rillaar schrijven in via het
zonesecretariaat.
De geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk schrijven in via de plaatselijke
secretariaten.
Hieronder vind je een overzicht terug per geloofsgemeenschap met de nodige informatie voor
reservering.
Geloofsgemeenschappen van Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw en Rillaar.
kerk -->
za 08/05

SintCornelius
Gelrode

zo 06/06

11.00u:
eucharistie

09.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie
17.00u:
eucharistie
08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

18.30u:
eucharistie

17.00u:
eucharistie
09.30u:
gebedsdienst

08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

18.30u:
gebedsdienst

17.00u:
eucharistie
09.30u:
gebedsdienst

zo 30/05

Sint-Rochus
Aarschot

17.00u:
eucharistie

09.30u:
eucharistie

zo 23/05

za 05/06

08.30u:
gebedsdienst

18.30u:
eucharistie

zo 16/05

za 29/05

O.-L.-Vrouw
Aarschot

17.00u:
eucharistie
09.30u:
eucharistie

woensdag 12/05
19.00u:
vooravond
eucharistie
O.H.H.
donderdag
13/05
O.H.Hemelvaart

za 22/05

Christus
Koning
Aarschot

18.30u:
gebedsdienst

zo 09/05

za 15/05

Sint-Niklaas
Rillaar

08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

18.30u:
eucharistie

17.00u:
eucharistie
09.30u:
eucharistie

08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

za 12/06

18.30u:
gebedsdienst
09.30u:
eucharistie

zo 13/06
za 19/06

08.30u:
gebedsdienst

11.00u:
eucharistie

18.30u:
eucharistie

17.00u:
eucharistie
09.30u:
eucharistie

zo 20/06
za 26/06

17.00u:
eucharistie

08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

18.30u:
eucharistie

17.00u:
eucharistie
09.30u:
gebedsdienst

zo 27/06

08.30u:
eucharistie

11.00u:
eucharistie

richtlijnen reservatie:

-

telefonisch via het zonesecretariaat (Jan Van Ophemstraat 19, Aarschot)
op maandag van 08.30u-11.30u
op dinsdag van 13.00u-15.30u
op woensdag van 13.30u-15.30u
op donderdag van 08.30u-12.30u

- telefoonnummer: 016/57 20 43
Geloofsgemeenschappen van Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk.
richtlijnen reservatie Gijmel en Langdorp:
- telefonisch via mevrouw Nicole Adams

016/56 45 14 of 0471/53 39 54

richtlijnen reservatie Wolfsdonk:
- telefonisch via de heer Leo Janssens
kerk -->
za 08/05

O.-L.-Vrouw van Fatima
Gijmel

za 15/05
zo 16/05

Sint-Antonius Abt
Wolfsdonk

18.00u:
gebedsdienst
09.00u:
gebedsdienst

zo 09/05
woensdag 12/05
vooravond
O.H.H.
donderdag
13/05
O.H.Hemelvaart

013/78 44 28 of 0477/68 86 24

18.00u:
eucharistie
09.00u:
eucharistie
18.00u:
eucharistie
09.00u:
eucharistie

za 22/05

18.00u:
gebedsdienst
09.00u:
eucharistie

zo 23/05
za 29/05

18.00u:
eucharistie
09.00u:
eucharistie

zo 30/05
za 05/06

18.00u:
eucharistie
09.00u:
gebedsdienst

zo 06/06
za 12/06

18.00u:
gebedsdienst
09.00u:
gebedsdienst

zo 13/06
za 19/06

18.00u:
eucharistie
09.00u:
eucharistie

zo 20/06
za 26/06
zo 27/06

18.00u:
gebedsdienst
09.00u:
eucharistie

ZUSTER MARIA VAN ROMPAY (WOLFSDONK-BRAZILIE)
Tekst: Manske Van Rompay & Nele Peeters

Maria Van Rompay werd in 1938 geboren als oudste dochter in een Wolfsdonks gezin met 8 kinderen.
Na een opleiding bij de ursulinen van Scherpenheuvel werkte ze twee jaar als naaister voor een
winkel in Aarschot.
Maar haar hart lag elders: in 1958 trad ze als 19-jarige binnen in het klooster van het H. Hart van
Maria in Berlaar. Daar volgde ze Normaalschool en gaf drie jaar les in het 2de leerjaar.
In 1966 vertrok ze als missiezuster met de boot richting Brazilië. Na 19 dagen op zee kwam ze toe in
een heel andere wereld met een vreemde taal die ze niet kende. Meteen begon ze Portugees te leren.
Ze woonde zes jaar in Belo Horizonte en onderwees er in het middelbaar onderwijs gezondheidsleer
en rekenen. Ondertussen volgde ze van 1968 tot 1972 een opleiding als verpleegkundige aan de
Universidade Federale van Minas Gerais. Zowel door les te volgen als les te geven eigende ze zich snel

de nieuwe taal toe.. Ze had immers geen andere keuze.
In 1972 studeerde Maria af in de verpleegkunde en werd genaturaliseerd als Braziliaanse. Zo kreeg ze
extra rechten en plichten en kon ze ter plaatse ook meer verwezenlijken. Ze werkte nog een jaar In
Belo Horizonte in het kinderziekenhuis en verhuisde in 1973 naar Patrocínio. Daar woonde ze drie
jaar in het weeshuis en werkte er als verantwoordelijke verpleegster in het plaatselijk ziekenhuis op
de kinderafdeling en spoeddienst. Ze begon er en ook als hoofdverpleegkundige. Op dat moment
hadden ze er slechts één verpleegster en 16 hulpverpleegsters. Er was geen enkele gediplomeerde
hogeschoolverpleegkundige omdat er in de regio ook geen officieel erkende technische hogeschool
was. Ze bleef bijleren (o.a. Verpleging van de Arbeid) en lesgeven (Gezondheidsleer), en stichtte in
1975 zelf een technische hogeschool voor verpleging waar ze gedurende 19 jaar 7 uur per dag les gaf.
In 2010 waren er al 15 verpleegkundigen, 131 technische verpleegkundigen (middelbaar + 2 jaren
hogeschool) en hulpverpleegkundigen (middelbaar + 1 jaar hogeschool) evenals 18 stagiaires. Door
Maria’s toedoen werd ook deze laatste groep reeds betaald zodat ze hun studies konden betalen. Vaak
kwamen ze immers uit arme buurten).

Op de gezegende leeftijd van 82 jaar woont en werkt zuster Maria nog steeds in Patrocinio. Ze wordt
er door de gemeenschap graag gezien en krijgt enorm veel waardering zowel van verpleegkundigen,
collega’s, zusters als bevolking. Nog steeds geeft ze er les.
Naast haar roeping als zuster en verpleegkundige, nam Zuster Maria meteen bij aankomst in Brazilië
ook een grote sociale rol op zich naar de arme bevolking toe.
In Belo Horizonte gaf ze al godsdienst en bezocht in de armenwijken families die hulp nodig hadden.
Met donaties die vooral uit België kwamen begon ze een breiclub waar kinderen en volwassenen
konden leren breien en zo voorzien in hun eigen onderhoud.
Toen ze In Patrocínio in het weeshuis woonde was ze steun en toeverlaat voor de weeskinderen met
wie ze samenleefde.
Vanuit België zorgde de familie, geholpen door de dorpsgemeenschap en vrienden, voor geldelijke en

materiële steun. Maria’s ouderlijk huis was een inzamel- en verzendingspunt. Nieuwe en
tweedehandskleding voor groot en klein werden er samengebracht evenals wol voor de breiclub.
Babydekentjes, -jasjes en -mutsjes werden door Maria’s moeder, familieleden, medezusters en
anderen gehaakt of gebreid. Gedurende meerdere jaren werden al die spullen in dozen van 20 kg
verzonden, tot de douanekosten te hoog werden en het ginder te moeilijk werd om ze zonder
problemen te ontvangen.
Telkens zuster Maria om de paar jaar naar ons Belgenlandje terugkeerde voor een weerzien met haar
ouders en familie, stond gans Wolfsdonk klaar om haar te verwelkomen. Met eetdagen en tombola’s
werden fondsen ingezameld waarmee ze in Brazilië weer verder kon helpen en waarmee dozen
verstuurd konden worden. Voor haar zelf was die thuiskomst ook belangrijk op sociaal vlak. Ze kon de
mensen terugzien die van hieruit haar werk steunden. Ze kon haar batterijen weer opladen met
warmte en kracht om door te gaan!

Ook in haar eigen Braziliaanse breiclub, het college en de armenwijken waren al die tijd mensen van 7
tot 77 wel bezig met haken, breien en borduren. Zuster Maria stond immers in voor het uitdelen van
de tweedehandskleding en de nieuwe stukken aan de arme bevolking. Gewoonlijk mocht ieder 4
stuks kiezen, waarvan 1 extra warm. Op ‘de Dag van de Verpleging’ mochten leerlingen van de
verpleegsterschool langskomen en iets kiezen voor zichzelf en 4 stuks voor elk van hun kinderen.
Nadien kwamen het personeel van het college met hun kinderen, het personeel van het ziekenhuis, de
kinderen van het weeshuis en de huisbezoekers van families in de arme wijken aan de beurt.
Behoeftigen die in het ziekenhuis belandden, kregen een pyama of slaaphemd. Zwangeren ontvingen
een startpakket babykleertjes. Het was een hele organisatie. Hoeveel mensen werden niet jaar na jaar
gelukkig gemaakt door alle donaties en inspanningen?
Vrije tijd heeft Zuster Maria nooit gekend, want naast het lesgeven, de verpleging, het sociale werk, de
breiclub en het weeshuis, heeft ze al die jaren ook voordrachten gegeven over borstvoeding,
kinderverzorging, enz., in het Portugees natuurlijk. Het is geen wonder dat ze na meer dan 50 jaar in
Brazilië soms naar haar woorden in het Nederlands moet zoeken als ze via Skype contact heeft met
haar familie! Waar zij in het begin voor 5 jaar vertrok en contact enkel via luchtpostbrieven verliep, of
in geval van nood met een heel duur telefoontje, zijn nu in 2021 de mogelijkheden gelukkig heel wat

groter om nieuws te vernemen, mekaar te spreken of zelfs te zien. Er is mail, Facebook/Messenger,
Skype en af en toe toch nog eens gewone brievenpost.

We mogen er ook zeker van zijn dat – net als Maria’s familie, zustergemeenschap en dorp, ook haar
nieuwe ‘vaderland’ haar altijd heel erg gewaardeerd en bewonderd heeft. Dat wordt duidelijk als je de
lijst onder ogen krijgt van haar ontvangen prijzen, titels, hommages. Ze zijn vrij vertaald uit het
Portugees.
1980:
1986:
1991:
1999:
2000:
2001:
2003:
2007:

2008:
2009:

2010:

Als meest vriendelijke leerkracht;
Om haar relevante diensten aan de Gemeenschap;
Ereburger van Patrocínio;
Als waardevolle medewerker in de campagne tegen kanker;
Om haar toewijding aan de zorg in ziekenhuis Santa Casa;
Lofrede van 10 gekwalificeeerde ambtenaren;
* Als professioneel hoogtepunt in de Verpleegkunde;
* Publieke erkenning o.w.v. haar verdiensten;
* Meesterlijk werk door organisatie en humanisering;
* Wetenschap, veiligheid en uitmuntendheid in de kwaliteit van de verstrekte
verpleegkundige hulp;
* Beweging: Persoonlijkheidsnota 10 Internationale Dag van de Vrouw;
* Hoogtepunt voor ondernemersvisie en vrijwilligerswerk;
* Verdienste als missionaris in ethiek, gerechtigheid en broederschap;
* Zakenvrouw: Opmerkelijke vrouw – Persoonlijkheidsnota 10 -Ondernemer
* Promotie en Raciale Integratie;
* Voorbeeld van leven en geloof en grote dienst bewezen aan de gezondheid;
* Relevante diensten bewezen aan onze Gemeenschap (Rotary Club Patrocínio);
* Om het briljante werk voor de geleverde diensten aan de Gemeenschap en
Gezondheidsbevordering (Lions Club Patrocínio);
* Pedagogische Competentie en Uitmuntendheid in Onderwijsdiensten in Santa
* Casa en Colégio Berlaar Nossa Senhora de Patroínio;
* Opmerkelijke Vrouw: ze is Braziliaanse en leeft naar het charisma van de
congregatie;
* Ze vertaalt de woorden van de Heer in daden van liefdevol dienstbetoon.
* Aanwezigheid in Onderwijs, Gezondheid, samen met de meest behoeftigen en
sociale zusterprogramma’s;

2011:

2016:
2017:

* Voor haarvoorbeeld van ethiek in de Verpleegsector van Santa Casa;
* Competentie, inzet en humanisering;
* Integrale opleiding van professionals;
* Voor de toewijding en het briljante ziekenhuiswerk gedurende 38 jaren
Voor haar relevante diensten aan de Gemeenschap van Patrocínio;
Hulde aan Zuster Maria, in aanwezigheid van 183 (ex-)leerlingen

----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
----------------------------------------------------SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be
(klikken op FORMULIEREN of ‘belangrijke levensmomenten’) of via het zonesecretariaat:
016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be
Doopvieringen
Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand
binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk
doorzenden naar ni.adams@telenet.be
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het
zonesecretariaat.
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken
maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den
Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)
CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE
Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info
over onze parochie (foto’s en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be
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.
016/56.51.63 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
Elke maandag 10-11u (in niet-coronatijden) in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.
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
Inschrijven voor de vieringen is verplicht!
Je kan jezelf in de week voor de zaterdag- of zondagsviering inschrijven voor deze viering maar niet
voor vieringen in de verdere toekomst. Indien een viering volzet is, kan je kiezen om aan te sluiten bij
een viering in een andere kerk waar nog vrije plaatsen zijn of om op de reservelijst geplaatst te
worden.
Wie op de reservelijst staat, komt eerst aan bod voor een volgende viering.
reservatie Gijmel en Langdorp:
- telefonisch via mevrouw Nicole Adams
016/56 45 14 of 0471/53 39 54
reservatie Wolfsdonk:
- telefonisch via de heer Leo Janssens
013/78 44 28 of 0477/68 86 24
Voor een overzicht van de vieringen in onze zone:
zie artikel ‘HEROPSTART EREDIENSTEN ‘‘
elders in dit blad.

---------------------------Rubriektitel
-------------------------------------------------------------------------------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: mevr. Jeannine Van Rompay
telefoon: 016/56.21.93
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

