Week: 24 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
-----------------RUBRIEKTITEL
------------------

FEESTELIJKE HEROPENING SINT-PIETERSKERK LANGDORP -ZONDAG 26 JUNI
Op zondag 26 juni 2022 is het feest in onze parochie Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel!
De Sint-Pieterskerk van Langdorp gaat na drie jaar grondige restauratie terug open! Wat hebben we
daar naar uitgekeken. De vrijwilligers van de kerkfabriek hebben jarenlang hun uiterste best gedaan
om de restauratie met architecten, specialisten en allerlei aannemers in goede banen te leiden, voor
het financiële gesteund door de Stad Aarschot en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het laatste weekend van juni vieren we traditiegetrouw onze patroonheilige Sint-Pieter. Dit jaar doen
we dat met nog meer luister om ook de vernieuwde kerk plechtig in te wijden. Het weekend van 25 en
26 juni vinden dan ook geen vieringen in Wolfsdonk en Gijmel plaats – we nodigen al onze
parochianen van harte uit om aan te sluiten bij de plechtige viering in Langdorp om 9u30. We starten
met een plechtige viering met alle geloofsgemeenschappen, voorgegaan door zonepastoor Rudy
Borremans en alle pastores van de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot. Na de officiële inhuldiging
met speeches door de Kerkfabriek, de Stad Aarschot en de betrokkenen bij de restauratiewerken
kunnen we na corona eindelijk duchtig bijpraten en vreugdevol klinken op de feestelijke receptie. De
kerk is de hele dag open om de mooie geslaagde restauratie te komen bewonderen. Om 14u en 16u
worden ook rondleidingen voorzien. Het historisch viergelui zal uiteraard luiden. Van harte welkom
op deze feestelijke dag !
9u30
10u45
11u
tot 18u

Feestelijke Eucharistieviering - Patroonsfeest
Officiële heropening met speeches en muziek
Receptie voor alle Langdorpenaren
Kerk doorlopend open - Rondleidingen om 14u en 16u

PINKSTERVIERING: EEN FEEST VAN DE GEEST
Kinderlijke geestdrift vulde de kerk van Wolfsdonk met Pinksteren.
De Eerste Communicanten 2023 van de drie gemeenschappen (Langdorp-Gijmel-Wolfsdonk) waren
talrijk gekomen om hun naam op te geven voor de Eerste Communiewerking volgend schooljaar.
Ze hadden hun ouders en grootouders meegebracht zodat de kerk goed gevuld was.
De toekomstige communicanten gaven elk een mooi ingekleurde Pinkstertekening af aan de
catechisten Erna, Leo en Lotte en daarna volgde een gebarengebed. Bidden doen we immers met heel
ons lichaam.
De catechisten vertelden het Pinksterverhaal, we maakten een grote kring rond het altaar voor het
Onze Vader en eindigden met een vakantielied deze laatste gezinsviering. Ook de ouders en
medeparochianen hervonden hun kinderziel en stelden de gebaren net als de kinderen.
En zo werd ons innerlijk vuur terug aangewakkerd, het vriendelijke goedaardige Pinkstervlammetje
mag weer branden in ons hart.
We bidden dat de Goede Geest zich als een lopend vuurtje verder verspreidt.
Een vurige Pinkstertijd toegewenst.
Bert, diaken

19 juni
Twaalfde zondag door het jaar
Lucas 9,18–24
De moeilijkste les

Als een evangeliebladzijde begint met: 'Jezus was aan het bidden', dan mag je je vast verwachten aan
iets gewichtigs. In gebed bereidt Jezus de moeilijkste les aan zijn leerlingen voor. Hij zal die les in het
verder verloop van het verhaal nog tweemaal voor hen herhalen. En dan zullen ze er nog niets van
snappen. Alleen de praktijk van hun leermeester zal hen helpen begrijpen.
Zoals een goede leermeester neemt Jezus zijn aanloop. “Wat zeggen de mensen over mij? Wie ben ik
voor de doorsnee mens?” De grote vedetten uit het Oude Verhaal worden te berde gebracht: Johannes
de Doper, Elia, een profeet... (Vandaag zou men zeggen: een nieuwe Mandela, een Ghandi of een pater
Damiaan)
Maar Jezus boort verder. “En jullie, wie ben ik voor jullie?” Nu wordt het ernstig. Wie is Jezus voor mij?
Een vrijheidsstrijder, een rebel die opkomt voor gerechtigheid, de goedheid zelve...? Misschien kan je
zelf dit rijtje nog aanvullen? Wie is Jezus voor jou?
Het antwoord van Petrus gaat veel verder: “Jij bent van-God-gezonden, zijn gezalfde.” M.a.w. In Jezus
mogen wij God zelf aan het werk zien.
“Sssst, zegt Jezus, de wereld is daar nog niet rijp voor. Zij liggen nog in de knoop met een ander
Godsbeeld. Gods graag-zien is geen wereldse heerschappij. Gods graag-zien botst op harde weerstand.
Liefde vraagt offers. Aan die harde wet ontsnapt niemand die Mij wil volgen.”

Graag-zien in Jezus' Geest is durven ingaan op de soms harde eisen die de liefde ons stelt. Voor wie
Jezus wil volgen is er geen andere weg.
---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------WOLFSDONK
TONEELVOORSTELLING DOPKESBOOM: ZATERDAG 25 JUNI
Op zaterdag 25 juni vindt in de Sint-Antonius Abtkerk om 15u eindelijk de toneelvoorstelling ‘Wie
heeft gelEIK?’ plaats. Derde keer goede keer want de voorstelling die de bewoners van KIDS en
cliënten van ’t HOF maakten, werd door corona twee keer uitgesteld. Nu kan de voorstelling zeker
doorgaan en de dorpsbewoners met een beperking die er maanden aan voorbereidden, kijken er sterk
naar uit. Wij allen uiteraard ook, dus we hopen u in grote getalen te mogen ontvangen in de kerk van
Wolfsdonk. Graag tot dan !

OKRA-WOLFSDONK
Op 3 juNi laatstleden vierde OKRA WOLFSDONK haar vijftigjarig bestaan, met een gelegenheidsdiner
in toprestaurant het Sparrenhof. Er waren 68 aanwezigen voor dit enig gebeuren. Lekker eten en
drinken, babbelen, moppen tappen, kortom gezellig samenzijn. Er was ook tijd voor een
gelegenheidslied (op de wijze van "Jingle Bells" ) dat Leo gemaakt had en dat beter en beter klonk,
naargelang de drankvoorraad slonk ! De tekst staat hieronder !
Een mooi en gezellig feest, de afwezigen hadden ongelijk !
En....
Iedereen is welkom bij onze gepensioneerdenbond,
zo blijf je van lijf en leden steeds gezond..
FEESTLIED OKRA 50 JAAR
Refrein :
Okra hier, Okra daar, wij zijn 50 jaar, aan ne gouden jubile, daar doen wij graag aan mee, hé,
Okra hier, Okra daar, wij zijn 50 jaar, daarom is het feest vandaag,want feesten doen we graag.
Strofes:
Wij zijn nu op pensioen, maar weten goed wat doen,
we maken graag tijd vrij, voor wandelen of gerij !
voor een koffiekrans, ne bingo of gezwans,
voor een bedevaart, ofwel een spelleke kaart !
Klagen doen we vaak, we horen veel gekraak,
't verstand gaat achteruit, de benen niet vooruit !
We blijven optimist, als't moet tot in de kist,
we zorgen voor mekaar...op naar 100 jaar !

GIJMEL
OKRA-GIJMEL
Eindelijk is Corona weer in bedwang en kunnen we onze gewone werking hervatten: dansen,
wandelen, petanquen en hobbyclub.
Ook ons paasfeest, dat we lentefeest genoemd hebben, was een succes.
Na 2 jaar zagen we elkaar weer en konden we lekker eten en bijpraten. En al wie meeging naar de
‘show’ van Okra heeft met volle teugen genoten.
We hopen dat ons herfst-en kerstfeest ook zo’n succes wordt.
Groetjes van het bestuur en tot ziens.
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

GIJMEL
Zaterdag 18 juni: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Anna Verbinnen, Jozef Torfs, Maria Torfs en Armand Mijten
WOLFSDONK
Zondag 19 juni: Gebedsdienst 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

