Week: 22 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL

6 juni 2021
Tiende zondag door het jaar
Marcus 3, 20-35
Dubbele tegenwind

Reeds van bij het begin van Jezus’ openbaar leven botst Hij op weerstand, en nog-wel vanuit twee
verschillende hoeken. Vooreerst is er zijn familie, zijn eigen bloed, die zich stoort aan wat over Hem de
ronde doet. Hij lijkt wel gek geworden. Hij rolt over de tongen, en dat ergert hen. Dat moet stoppen;
daarom gaan ze Hem colloqueren want Hij is niet meer bij zijn verstand.
Naast die storm in eigen familie, komt er hevige tegenwind vanuit het hoogste godsdienstig gezag.
(Het Rome van nu heette toen: Jeruzalem.) Een gezantschap theologen zullen die charlatan eens
komen bolwassen. Hij is blijkbaar van de duivel bezeten. Het kwaad in hoogsteigen persoon huist in
Hem.
De wijze waarop Jezus zich verdedigt is subliem.
Aan de Schriftgeleerden die Hem van een kwade geest beschuldigen antwoordt Hij gevat: Je gaat een
zieke mens toch niet toevertrouwen aan een dokter die zelf hoogst besmettelijk is? Je bestrijdt toch
geen met kwaad? Dat maakt het alleen maar erger! (Ook al stellen we helaas vast dat wereldse
machten dat nog altijd denken. Wapenwedloop op zich is al een erge kwaal!) Neen, antwoordt Jezus
hun, je moet de stier bij de horens vatten. Het kwaad zelf moet aan banden worden gelegd, en dat kan
alleen maar door alles wat onder het kwaad gebukt gaat, uit die wurggreep te bevrijden. Vergeving is
voorzeker de beste medicijn tegen het kwaad. Misstappen kunnen altijd vergeven worden. Maar waar
jullie Mij van beschuldigen is de Geest van waaruit Ik leef brutaal negeren. Zoiets is onvergeeflijk en
niet te genezen.
We waren intussen de familie bijna vergeten. Die staan nog buiten te dringen om Jezus vast te krijgen.
Zonder te luisteren naar wat Hij te vertellen heeft, willen ze Hem ontzetten om hun goede naam en
reputatie niet verder te schaden. Maar ook die tegenwind kan Jezus niet van zijn stuk brengen.
Integendeel, Hij verruimt meteen het begrip familie tot allen die zich door diezelfde Geest als Hij laten
bezielen. Al wie leeft naar wat God behaagt, die is mijn broer, mijn zus, mijn moeder. Heel de
mensheid wil Hij als één grote mensenfamilie bejegenen.
Meteen weten we waarom Hij zo denkt en doet.

HERNEMING REGULIEREPASTORALE ACTIVITEITEN
Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw, Rillaar, Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk
Mogelijk worden de maatregelen vanaf 9 juni verder versoepeld. Daarover leest u volgende week
meer in dit parochieblad.

Reservatie Aarschot OLV, St-Rochus, Christus-Koning, 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
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

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)

KERK GIJMEL: ROUWREGISTER E.H.EERLINGS EN TENTOONSTELLING E.MOONS
Nog t.e.m. zondag 6 juni kan u in de kerk van Gijmel het rouwregister ondertekenen voor E.H. Paul
Eerlings. Een deugddoend woord van steun aan zuster Mia en de paters picpussen en zovelen die
verbonden waren met priester Paul Eerlings... De tentoonstelling van de kruisweg van Edward Moons
is te bezichtigen in de kerk van Gijmel tot eind juli elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10
tot 18u. Van harte welkom.

ERFGOEDWANDELING LANGDORP OP 13 JUNI
Op zondag 13 juni organiseert Regionaal Landschap Noord-Hageland i.s.m Natuurpunt en onze
Kerkfabriek van Langdorp een themawandeling rond Erfgoed in de Demervallei, langsheen de
Demervalleiwandeling (circa 13 km). De wandeling start aan de Heimolen en leidt je langs de oude
ijzerzandsteengroeve en oude knoteiken via de vallei en de Sint-Pieterskerk terug naar de
Molenheide. Onderweg vertellen gidsen je honderduit over onze streek. Je krijgt ook een versnapering
en drankje mee voor onderweg. Wegens de huidige coronamaatregelen is inschrijven in een tijdslot
verplicht (elke 15 minuten, maximum 10 personen). U kan inschrijven via deze
link https://www.rlnh.be/agenda/erfgoed-de-demervallei-langdorp-op-inschrijving of het
nummer 016 63 59 54
In de zomer van 2020 openden het Regionaal Landdschap samen met Landschapspark de Merode en
Toerisme Vlaams-Brabant het vernieuwde wandelnetwerk de Merode, zij het door COVID zonder veel
toeters en bellen. In 2021 willen we jullie graag laten kennismaken met het vernieuwde netwerk: We
organiseren 3 thematische wandelingnamiddagen in de 3 betrokken steden Aarschot, Diest en
Scherpenheuvel-Zichem.
Op 13 juni focussen we ons op Erfgoed in de Demervallei. We loodsen je langs een oude
ijzerzandsteengroeve, vertellen je wat meer over de Sint-Pieterskerk, de Heimolen en het omringend
landschap in de Demervallei. We sturen je niet met lege handen op stap. We bieden je voor onderweg
een gratis versnapering en drankje aan van een lokale Merode-handelaar!
Ook in 2021 houden we nog rekening met het coronavirus. Daarom werken we voor deze wandeling
met inschrijvingen zodat we alles coronaveilig kunnen organiseren. Deelname is gratis maar je moet
wel verplicht registreren. Per 15 minuten vertrekt een groepje van maximum 10 personen. Je kan
vertrekken tussen 12:00 uur en 15:00 uur. De wandeling is zo'n 14 kilometer lang.
Adres: Heidemolen, Windmolenstraat 7, 3201 Langdorp

VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND

OVERLIJDENSBERICHT VAN MISSIONARIS-JEZUÏET ANTOON HEYLEN
°Wolfsdonk (België) 5 okt. 1863 , + Macon (USA) 13 aug. 1888

Op zijn doodsprentje lezen we: ‘Joseph Antonius Heylen, van het Gezelschap Jesu. Geboren te Wolfsdonk
den 4 October 1863. Treedt in het Gezelschap Jesu en doet zijne kloostergeloften, den 18 September 1886.
Sterft eene heilige dood te Vineville , bij Macon (Noord-America) den 13 augustus1888, na bediend te zijn
van de laatste HH.Sacramenten’.
Jozef Antonius Heylen, kortweg Toon, was de vijfde zoon in het landbouwersgezin van Jan Jozef
(Janneke) Heylen 1825-1916 en Maria Isabella Verbiest 1833-1870. Na hem werden er nog twee
meisjes geboren: M. Theresia en M. Julia (Lieke). Zes weken na de geboorte van haar dochtertje Julia
overleed de moeder.
Zeven kinderen dus. De oudste zoon, Jan Baptist 1852-1942 werd de eerste meester Heylen in
Wolfsdonk. Van hem mag men zeggen dat hij een groot deel van zijn dorp leerde lezen, schrijven en
rekenen. Dan volgde Pieter Frans 1857-1951, schoolhoofd geworden in Heverlee; Jan Ludovicus
(Louis) 1859-1934, huisschilder in Antwerpen; Isidoor 1861-1940, broeder Pascal, redemptorist,
overleed in Boulogne-sur-Mer (FR); Jozef Antonius (Toon) 1863-1888, werd jezuïet en vertrok in
1884 naar Noord-Amerika, waar hij overleed; M. Theresia 1866-1961, was in dienst bij een notaris in
Antwerpen, M. Julia (Lieke) 1870-1959 huwde met landbouwer Louis Verbeeck en bleef met haar groot
gezin en haar vader in de Elsleuken wonen.
Antonius begon zijn humaniorastudies in het St.-Jozefscollege van Aarschot en bleef er tot en met de
poësis. Omdat hij roeping voelde voor de missies, ging hij voor het laatste jaar van de humaniora, de
retorica, naar de Apostolische School van de jezuïeten in Turnhout. In 1884 vertrok hij als missionaris
naar Noord-Amerika, waar hij overleed aan een tyfeuze koorts. Na het veel te vroege overlijden van
Toon ontving zijn vader een aandoenlijke en troostende brief vanuit Amerika. We geven die hier
volledig weer zoals die indertijd geschreven werd door zijn confrater en vriend pater Pierre Philippe
(afkomstig uit Wijchmaal Limburg).

GELOOFD ZY JESUS CHRISTUS.

Macon, den 15de Augustus 1888

Zeer Geachte Heer,
Heden heb ik my met eene al te droevige taak zien beladen met u in mynen Oversten’s naam in
briefwisseling te treden, daar het hem onmogelyk is u in de vlaamsche taal te schryven.
Nu dan, om tot het ware punt te komen, waarvoor deze brief opgesteld is, kondig ik aan, laat uw
vaderlyk hart geenszins bedroefd wezen, het allergelukkigste vertrek van uwen zoon Josephus
Antonius naar eene betere wereld over.
Zulks een nieuws waarlyk moet een vaderlyk hart dat zynen zoon met de teederste liefde altyd bemint
heeft, in eene natuurlyke wyze gesproken, hard vallen, maar als wy zyn vertrek op eene
bovennatuurlyke manier met de oogen des geloofs beschouwen, dan verandert aanstonds ons
oogpunt, en wy moeten maar al te waarlyk uitroepen “GELUKKIG IS DE MENSCH DIEN ALMACHTIGE
GOD TOT ZYNEN LOON ROEPT” Zoo heeft dezelfde altyd pryswaardige God in zyne eeuwige wysheid,
jegens uwen afgestorven zoon gehandeld. Hy heeft hem, daar is ten minste niet aan te twyfelen, tot
eenen glorieryken troon geroepen waar hy in triomf heerscht, God voor alle eeuwigheid looft en
gebenedydt en voor ons bidt, byzonderlyk voor eenen vader die hem van zyne jongheid af met zoo’n
teedere zorgheid opgekweekt had. Troost u dus; stel u met God, wees tevreden. Uw zoon is heden in
den Hemel. Neen, vader, weent niet om my, roept u uw zoon dan uit den Hemel toe. Waarlyk, Geachte
Heer, gy hadt reeds een groot offer gedaan, wanneer God hem van u naar een vreemd land vroeg; nu
heeft hy u nog een grooter gevraagd, en ik twyfel er niet aan, gy hebt hem reeds geantwoord met den
Heiligen man Job: “HEER, GY HADT HEM MY GESCHONKEN, EN GY HEBT HEM MY ONTNOMEN, ZY
UW HEILIGE WIL GENENEDYD.”
Om uwe droefheid te bedaren, en u over uw zoons glorie te betuigen, ziehier onder wat schoone
omstandigheden zyne zachte dood te beurt viel: Het was op t’ einde der groote vacantie dat Josephus
Antonius zoo hy zegde, eene koude in een bosch nevens een stroom opgevat had. Dit gebeurde, ik
geloof rond den 15den Juli. Deze koude bracht hem in t’ bed en verzwakte geheel zyn gestel. Nogthans
door de voorzichtigheid en oppassendheid van den geneesheer, was hy weldra beter, doch dit duurde
niet lang. Eenige dagen later viel hy erger in de vorige ziekte terug vergezeld van eene hevige koorts.
Tot den 10den Augustus was hy nu en dan erger en beter, wanneer den 11den hy hem veel en veel
zwakker vond. De geneesheer van Macon kon zyne zwakheid geenszins versterken, tegen den avond
zag hy alle middelen nutteloos. Misschien, zegde hy, komt hy den nacht niet door. Sedert dat uur,
begon ons geheel gesticht zijne gebeden te verdubbelen dat de wil Gods mocht geschieden den 12den
Augustus. Des morgens vroeg kwam den geneesheer zien of dat hy nog in leven was, en was verstomd
wanneer men hem zegde van ja. Hy gaf hem geen uur meer te leven. Hoe meer zyne laatste uur
naderde, zooveel te meer verdubbelden wy onze gebeden, want wy wisten (en denk hier wel aan) dat
s’anderendaags het feest was van den Heiligen Joannes Berchmans van Diest. Zoo bevool de
Eerwaarde Overste ons dezen grooten heiligen te bidden van hem te genezen indien het Gods wil was,
of hem s’anderendaags den 13den ten hemel te roepen.
Den geneesheer die geen katholiek is, kon niet begrypen hoe zyn leven bleef duren, maar wy wisten
dat het ons gebed alleen was. Antonius lag dien dag (den 12den) zonder eenige pynen te gevoelen,
altyd onophoudelyk de Heiligen aanroepende. St.JOSEPH, St.JOANNES BERCHMANS, BIDT VOOR MY,
kwam gedurig uit zynen mond aldaar zyne stem zeer zwak was. Nu kuste hy met de grootste devotie
zyn crucifix, en een beeldeken van Joannes Berchmans, en dan begon hy wederom zynen patroon
St.Ignatius, St.Aloysius, en alle heiligen van het gezelschap van Jesus te aanroepen.
Zoo verscheen de 13de, feest van den H.J.Berchmans. De mis begon en was gezegd om een onzer twee
voorgaande vragen te bekomen, en heel het huis offerde eene communie voor Josephus Antonius op.
Gedurende de consecratie is St.Joannes Berchmans hem verschenen (wat eene groote gratie) en heeft
Antonius gevraagd wat hy verlangde, leven of dood. Antonius heeft wyselyk geantwoord “DAT HY DAT
AAN DEN HEILIGE OVERLIET” en de Heilige heeft het betere voor hem verkozen met hem om 10 uren
in den avond den 13den Augustus ten hemel te roepen. Zyne dood was zacht zonder pyn.
Ah Mynheer, had ik het geluk als uw zoon door eenen Heiligen ten Hemel geroepen te worden en dat
op het feest van den gelukzaligen JOANNES BERCHMANS, een vlaamsche als Antonius is en als ik ook

ben. Antonius was myn beste vriend, we waren te zamen in Turnhout in de Apostolische school, en wy
waren te zamen hier in Macon voor een jaar, maar nu is hy beter of ik. Het was my onmogelyk een
traan te laten vloeien als ik hem stervende op zyn bed zag liggen en hem ons laatste vaarwel toesprak,
zoo zeker was ik of hy de grootste schat in bezit ging nemen.
S’anderendaags den 14den werd er eene mis voor de lafenis van zyne ziel gelezen en rond negen uren
werd hy begraven denzelfden dag, omdat het hier te warm is om de dooden zoolang boven den grond
te laten als in Belgie.
Ziedaar een kort verhaal van zyne dood. Hoe schoon is zij, niet waar. Weent daarvoor niet meer,
Antonius is in den Hemel, hy bidt voor U.
R.I.P.
(Geteekend) P. Philippe.
N.B. De Heilige Sacramenten had hij met de grootste godsvrucht ontvangen twee dagen voor zyne
gelukzalige dood.
IN DEN NAAM VAN DEN OVERSTE.
----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

GIJMEL

SAMANA BETREURT
Rosa Van Egdom, weduwe van de heer Louis Huysegems is overleden op 9 mei.
Zij werd geboren in Ramsel op 3 juli 1933.

Elza Verbiest, geboren op 19 april 1956, overleed op 10 mei. Zij was de echtgenote van Wilfried
Kegels.

Samana biedt aan de beproefde families haar oprechte deelneming aan en gelooft dat ze nu thuis
gekomen in Gods Vaderhuis.

WOLFSDONK
VIERING VAN ZONDAG 6 JUNI
FERM bestaat 100 jaar. De viering van zondag 6 juni in Wolfsdonk wordt opgedragen aan ‘Alle
overleden leden van FERM’.
TWEEDE LEERJAAR VERSIERT KAPELLEKE

De maand mei is MARIA maand ! De kinderen van het tweede leerjaar brachten onder begeleiding van
Juf Maartje een bezoek aan het kapelleke op de scheiding van de Haakstraat en de Processieweg. Ze
hadden allemaal een zelfgemaakt kunstwerkje mee.

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
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden
uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs
te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.
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!
Vanaf de meimaand hernemen in onze kerken ook de vieringen. Reservatie is wel verplicht gezien
het huidige maximumaantal aanwezigen van 15 personen.
Voor de vieringen in Gijmel (zaterdag om 18u) kan u reserveren via Nicole Adams (0471/53 39 54).
Voor de vieringen in Wolfsdonk (zondag om 9u) kan u reserveren via Leo Janssens (0477/68 86 24).
De andere coronamaatregelen blijven onverminderd gelden: mondmasker dragen, handen
ontsmetten, afstand houden, etc. Meer info in de vorige editie van het parochieblad.
Uitvaarten zijn binnen de huidige maatregelen in onze kerken mogelijk tot een maximum van 50
personen.
Mogelijk worden de maatregelen vanaf 9 juni verder versoepeld. Daarover leest u volgende week
meer in dit parochieblad.
---------------------------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

