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22 augustus 2021
Eenentwintigste zondag door het jaar
Johannes 6, 60-69
Communio

Het begeleidend woord bij het ‘te communie gaan’ is: ‘Lichaam van Christus’. Wat betekent dat
eigenlijk? Was dat juist niet de steen des aanstoots voor de mensen bij Jezus’ toespraak in de synagoge
van Kafarnaüm. “Wat voor nonsens vertelt die Jezus toch! Hoe kan Hij ons zichzelf te eten geven? Wij
zijn toch geen kannibalen!” En ze keren Hem de rug toe.
Horen we Jezus zeggen: Ja, maar jullie hebben dat verkeerd verstaan, dat is beeldspraak, en niet
letterlijk bedoeld? Nee, integendeel, Jezus klopt nog harder op diezelfde nagel: “Jullie staan er gewoon
niet voor open. Jullie geloven niet aan Mij en mijn goddelijke zending! Het teken van de
broodvermenigvuldiging interpreteren jullie vanuit een profiteursmentaliteit. Jullie streven
vergankelijke behoeften na en vergeten te azen op voedsel dat je diepere honger stilt.”
Hij biedt zich van Godswege aan als écht voedsel voor het Leven. Als een moeder haar pasgeboren
baby’tje knuffelt kan ze innig lief zeggen: ‘Ik zie je zo graag, dat ik je wel zou kunnen opeten’. Maar in
werkelijkheid zal dat kind in de groei der jaren meer z’n ouders opeten dan andersom. Hun
ouderliefde verteert hen! Zou communie zo iets zijn? “Ik wil er helemaal voor jou zijn, zegt Jezus”. Met
deze woorden vertaal ik ‘Lichaam van Christus’ voor de kinderen bij hun eerst communie. Dat is heel
wat meer dan ‘een hostie gaan halen’’. Eerste communicanten spreken van ‘mogen aanschuiven aan
de grote tafel van Jezus. Het is een plaatsje krijgen aan de grote familietafel van Jezus. Langs deze weg
worden we immers ‘deelgenoten en partners’ van Jezus, samen met allen die willen leven vanuit Gods
Liefde voor de mensen.
Als we ‘te communie gaan’ zeggen we niet ‘merci, of dank u’… dat is veel te vrijblijvend. Wij
antwoorden ‘Amen’, wij ‘beamen’ dat wij samen Lichaam van Christus willen worden. Wij willen
vereenzelvigd worden met die goddelijke menslievendheid van Hem die zijn leven heeft gegeven. Het
is de diepere zin van ‘com-unie’ : samen, in verbondenheid met elkaar één worden met Hem die zich
voluit heeft gegeven. Wij wensen om voortaan nog meer vanuit Gods liefde voor de mensen te mogen
spreken en handelen. Amen, zo is ook mijn vurigste wens.
De laatste zin van dit zondagsevangelie zegt Petrus in ons aller naam: ‘Ja, Heer, Gij zijt de Gezalfde,
van-God-gezonden. “Lichaam van Christus – Amen”

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)
VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND

HOE HET VROEGER WAS
TROUW EN TROUWFEEST
Octavie
Wij zijn getrouwd op het stadhuis in 1939. Het was goed weer en ik droeg een kleed in bordeauxrode
chiffon. We zijn samen onze ringen gaan kopen. Om de mensen te verzoeken (uit te nodigen) gebruikten
wij al de telefoon. We hebben na onze trouw eerst een maand bij de (schoon)ouders ingewoond en zijn
dan verhuisd.
José
We zijn getrouwd in oktober 1953. Toen was het goed weer. Wij gingen van in de Gijmel te voet naar het
gemeentehuis in Langdorp. Later zijn mijn jongere broer en mijn jongere zussen wel met de auto naar
Langdorp kunnen rijden. De trouw in de kerk en het gemeentehuis gebeurden op dezelfde dag. Voor de
kerk kon je ook gewoon trouwen zonder mis. Ik droeg een lichtgrijs kleed, een zwarte jas en een witte
hoed met tule. Voor het feest was er een varken geslacht. Het feest was in het huis van mijn ouders, veel
volk kon er dus niet komen. We hadden zelf vlaai gebakken. Bloemen waren er niet. Er was toen geen
bloemist in Langdorp en er was ook geen vervoer om elders bloemen te gaan halen. Mijn aanstaande
schoonvader kende iemand die ons trouwringen bezorgd heeft.
Madeleine
Ik ben getrouwd in augustus 1959. Wij reden met de auto naar het gemeentehuis en de kerk. Trouwen
gebeurde meestal op een zaterdag.
Op het feest waren er aardappelen met wortelen. Er was ook varkensvlees. Bloemen kwamen van elders,
wij hadden geen bloemenhof. Toen ik trouwde zei een nonkel die getuige was: ‘Het geitje is naar de bok’.
Er werd met rijst gegooid. Op mijn feest werd er ook gedanst, een van de getuigen had een platenspeler
met een grote hoorn.

Mit
Ik ben getrouwd in 1942 en droeg een nieuw, kort, grijs kleed, zoals de meesten toen. Onderaan hingen
er bekskes. Wij moesten meel kopen om brood voor het feest te kunnen bakken. Peet bakte
rozijnenbrood; er waren ook vlaaien. Er waren geen bloemen. Ik woonde vroeger op de
Gijmelsesteenweg, recht tegenover de Vennestraat. Sus Hermans was getuige, hij was getrouwd met een
tante van mijn man. Ik ben de ringen alleen gaan kopen.
Fons
We zijn getrouwd in mei 1956 in Geel. Ik woonde op de Dorenberg aan de molen, mijn vrouw woonde
in Geel. Ze was verpleegster. Het feest was in het huis van mijn ouders, iemand van de familie kookte.
Op het feest was er kip, ik heb die nog zelf helpen plukken. Onze ringen kwamen van Antwerpen, we
zijn die samen gaan kopen. Wij kregen bouwgrond van grootvader.
Jan
We zijn getrouwd in april op de Blauberg. Het was goed weer. Wij hadden een kleermaker in de familie,
die kon dus alles maken. Er was een feest bij ons thuis. Wij hadden daarvoor een varken geslacht en
moeder kookte.
Maria
Ik ben getrouwd in 1943 in de winter. Ik droeg een gewone winterjas en een kort kleed. Bloemen waren
er niet. Wij aten rozijnenbrood en zelfgebakken vlaai. Ik ben niet mee geweest om de ringen te kopen.
Wij gingen de mensen verzoeken voor het feest, er werden geen uitnodigingen verstuurd.
Lisa
Ik ben getrouwd in augustus, na de oorlog. Mijn kleed was wit, maar nogal lang. Ik weet niet meer of het
nieuw was, waarschijnlijk niet. Er zijn foto’s genomen. Wat we op het feest gegeten hebben, weet ik niet
meer. Er waren bloemen uit onze tuin. Ik had maar een broer en die was mijn getuige. We aten
zelfgebakken vlaai. Ik ben niet mee geweest om de ringen te kopen. Wij gingen de mensen verzoeken
voor het feest, er werden geen uitnodigingen verstuurd.
Algemeen
Het trouwkleed werd meestal betaald door de ouders van de bruid.
Om te trouwen voor de kerk, moest men eerst naar de pastoor. Die stelde niet veel vragen. Hij ging altijd
akkoord als we voor de kerk trouwden.
Huwelijken werden driemaal afgeroepen in de kerk, vanop de preekstoel. Aan het gemeentehuis werd
het enkele weken aangeplakt.
Bruidskinderen waren er niet. Ouders, broers en zussen gingen meestal mee naar de huwelijksmis.
Met rijst werd er niet gegooid tijdens de oorlog.
Na de kerk was er dikwijls een broodmaaltijd die gegeven werd door de ouders van de man. Het feest
zelf werd gegeven door de ouders van de vrouw. Dit gebeurde meestal thuis. Omdat er weinig plaats
was, waren er meestal enkel broers en zussen aanwezig, geen neven en nichten. Het feest bestond uit
eten en drinken, gedanst werd er zelden.
Iedereen had trouwringen, meestal gele gouden, die de man over het algemeen kocht bij een juwelier.
Als geschenk kreeg men huisgerief: tafel, stoel, handdoeken, lakens, kookpotten, ….
De trouwers gingen de mensen persoonlijk verzoeken (= uitnodigen voor trouwfeest).
Ze zijn nog niet uitverteld in St.-Rochus ...
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GIJMEL

ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021 : DOOPVIERING IN FATIMA-GIJMEL
Op zondag 8 augustus werd er in de kerk van Fatima-Gijmel Enna Festjens gedoopt. Enna werd
geboren te Leuven op 8 mei 2019. Ze is het dochtertje van Kwinten Festjens en Dietje van Reusel.
Langs deze weg wensen Enna, haar ouders en familie van harte proficiat. Door de goede zorgen van
haar ouders en familie zal ze zeker uitgroeien tot een lieve meid. Dat ze gesterkt door het sacrament
van het doopsel en door de kracht van de Heilige Geest een vreugdevolle leerlinge van Jezus mag
worden.

WOLFSDONK
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.
016/56.45.14 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
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
…………………………
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.......................................
VIERINGEN

GIJMEL
Zaterdag 21 augustus: Eucharistieviering om 18.00u.
- Jaargetijde Fons Wouters
- Familie Buelens-Van Haelen

WOLFSDONK
Zondag 22 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Jose Vandeschoot en familie
- Lief Verreydt vanwege de geburen
- Justine Vermeylen vanwege de parochie

LANGDORP
Geen vieringen
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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

