Week: 19 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp

Het feest van Hemelvaart geeft te denken.
Hemel-vaart
De hemel
een droomplaats
waar het goed is voor iedereen.
De vaart
het water
waarlangs we lopen of fietsen.
met de wind in de rug
en veel vaart.
Hemelvaart
zoals “VAART WEL”
het ga je goed,
succes met je leven
maak er iets van.
Ook dat is Hemelvaart.
Tomas Bruyland, website: bezinningsteksten.wordpress.com

13 mei 2021
HEMELVAART VAN DE HEER
Handelingen 1,1-11 – Marcus 16,15-20

Wat na de kruisdood van Jezus gebeurde staat helder-klaar beschreven in de ontstaansgeschiedenis
van de kerk. Vooral de slotzin van dit fragment sluit wonderwel aan bij het evangelie van Marcus:
Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te gapen? Deze Jezus die jullie is ontnomen,
zal op dezelfde wijze weerkeren als jullie Hem hebben zien gaan naar de voltooiing in de hemel.
Hier vinden we een noodzakelijke sleutel om die mysterieuze ‘verrijzenis’ beter te verstaan. Bij het
lege graf, vertelt Marcus, staat een gods-gezant met de boodschap: Ga aan zijn leerlingen en Petrus
vertellen: Hij gaat jullie voor naar Galilea: zo zullen jullie Hem zien (mits jullie de weg gaan die Hij is
gegaan!)
Zijn evangelie besluit dan met de reeds meermaals herhaalde zending: Ga nu, en laat het aan heel de
wereld zien dat Hij leeft en dat Hij ons in staat stelt om de wondere werken te doen, die Hij ons heeft
voorgedaan. Tijd dus om zelf te gaan in het spoor van dé goede Herder. We zullen Pinksteren, de
kracht van Gods Geest, daar hard bij nodig hebben.
16 mei 2021
ZEVENDE PAASZONDAG
Johannes 17,11b-19
Leven in overvloed

Het is een hele sprong van ‘Jezus is dood en begraven’ naar ‘Hij leeft’. Vorige donderdag, Hemelvaart,
klonk het zo: ‘Hij is naar de hemel’. Daar hing echter de boodschap aan vast: ‘Ga de weg die Hij is
gegaan”. Christenen werden aanvankelijk ‘mensen van de Weg’ genoemd. (Jezus als Weg en
Waarheid).
Het is dezelfde zending die we vorige zondagen al een paar keer hebben gehoord: “Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zó zend Ik jullie”. Bij de leerlingen is die zending steeds dieper doorgedrongen. Hij is
niet dood en begraven. Zijn spreken en handelen is geen voltooid verleden tijd.
Zij beginnen mét Hem zich bewust te worden van de honger naar mensengeluk in onze wereld. Geven
jullie hun dan te eten, had Hij gezegd. Zij herinneren zich hoe Hij dat klein beetje dat voorradig was,

gezegend heeft, en hun had opgedragen het uit te delen.
Het dringt tot hen door hoe Hij op een eenzame plek zich ging voeden aan de Liefde van zijn Vader, om
die liefde dan gulhartig uit te gieten over die behoeftige, zieke wereld. In hun binnenste ontwikkelt
zich de drang om te gaan doen als Hij.
Zij weten nog alsof het gisteren was, hoe Hij op een muur van onbegrip is gebotst bij de godsdienstige
leiders van toen. Het heeft hen totaal overhoop gehaald hoe Hij laffelijk als een godslasteraar ter dood
is gebracht. Het duurde een poos om dwars daar doorheen te zien hoe zijn totale overgave aan ‘de
Liefde’ uiteindelijk sterker was.
Vanuit die drang klinkt die opdracht helderder dan ooit: ‘Ga nu, en doe zoals Ik jullie heb voorgedaan.
Ik sta aan jullie zijde. Maar leef zo dat alle mensen en gans de schepping God gaan leren kennen in zijn
trouwe barmhartige menslievendheid, die alle menselijke liefde, zelfs die van de beste vader en
moeder, veruit overtreft.
Het gebed dat Johannes vanuit Jezus neerpent, formuleert sterk hoe Jezus ons bijstaat om te gaan
doen als Hij. De uiteindelijke belofte die daaruit voortvloeit is: ‘puur volkomen vreugde’ – Leven in
overvloed!
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:
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.
Vieringen in Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw en Rillaar.

.

-telefonisch reserveren via het zonesecretariaat (Jan Van Ophemstraat 19, Aarschot)
016/572043
- 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
Vieringen in Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk

reservatie Gijmel en Langdorp: via Nicole Adams
016/56 45 14 of 0471/53 39 54
reservatie Wolfsdonk: via Leo Janssens
013/78 44 28 of 0477/68 86 24
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CONTACTPERSONEN
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
LANGDORP
Nicole Adams
Langdorpsesteenweg 270
3201 Langdorp
016.56.45.14
ni.adams@telenet.be

GIJMEL
Sophie Buyck
Oude Mechelseb aan 455
3201 Langdorp
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PASTORALE ZONE
SINT-ROCHUS AARSCHOT
Jan Van Ophemstraat 19
3200 Aarschot
016.57.20.43
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PASTOOR TE BEREIKEN
TIJDENS HET WEEKEND
Paul Van der Stuyft
Langdorpsesteenweg 299
3201 Langdorp
016.56.68.84
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Leo Janssens
Senatorlaan 49
3201 Langdorp
013.78.44.28
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----------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------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

