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15 AUGUSTUS: EEN DEUGDDOENDE HOOGDAG IN ONZE PAROCHIE
Zondag én feestdag: Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming, 15 augustus, had dit jaar nog iets extra
feestelijks. Wie wenste, kon op Maria's Hoogdag een heel dagprogramma vullen met de activiteiten
binnen onze nieuwe parochie. In Gijmel werd met luister het patroonsfeest gevierd om 10u incluis de
traditionele bloemenhulde.
Op stap
In Wolfsdonk startte de dag met een sfeervolle eucharistieviering om 9u. Franciscaans pater André
Janssen en diaken Bert gingen voor in de viering die in het teken stond van Maria. Het Wolfsdonk
parochiekoor bereidde enkele nieuwe Marialiederen voor die ze met veel bravoure brachten onder
leiding van dirigente Jo en organist Rik. Om 10u vertrokken moedige stappers, versterkt door
enthousiastelingen van Tau, Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag, voor een staptocht van 13 km door
Wolfsdonk, Blauberg en Herselt. De wandeling "Langs pastorijen en kapelletjes" kan ook jij later nog
wandelen in het kader van 900 jaar norbertijnen. Over de middag kon de groep met stappers van 7 tot
77 jaar gezellig picknicken in de tuin van de oude pastorij van Wolfsdonk.

Stappers aan de Mariakapel

In de namiddag organiseerde de Pastorale zone Sint-Rochus een spirituele wandeling met als
vertrekpunt de Mariakapel aan de Dopkesboom in de Processieweg. Tussen 15 en 17u konden
groepjes van 4 à 5 wandelaars vertrekken om elkaar 'in de diepte te ont-moeten'. Het mooie weer
bracht heel wat enthousiaste stappers naar Wolfsdonk. Jonas verwelkomde de mensen in Wolfsdonk
en zond de groepjes telkens op pad met de vraag waarvoor zijn vandaag dankbaar zijn. Maria vormde
leidraad van onze wandeling. Met deze mooie tekst over Maria werden de groepjes op weg gezonden:
Kind van mensen uit de straat, werd zij door God bestemd, werd zij gevraagd of zij, de Zoon van
alle mensen zou willen dragen, voeden en verwarmen...
Zij voelde leven bewegen in haar schoot, maar kon niet weten dat haar Kind de hele mensheid
zou bewegen, dat Hij de wereld een hart, een ander aangezicht zou geven.
Zij was een kind en nauwelijks van school; zij kon niet vermoeden dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen zou raken met haar droom van geluk, zo teer en zuiver als het morgenlicht.
(tekst Manu Verhulst)
Aan de eerste halte, bij het kapelletje van de Wezelberg, nodigde Wilfried de groep uit met elkaar te
delen waarvoor we dankbaar zijn in ons leven. Hij vroeg hen om vervolgens onderweg de stilte te
laten spreken of een natuurelement te zoeken dat uitdrukt wat geloven betekent in hun leven. Na een
verdere tocht door beemden en bossen, wisselde diaken Bert met de groep uit over die stilte-ervaring.
Wat doet dat met je, de stilte? De tochtgenoten legden de meegebrachte natuurelementen neer en
wisselden vaak pakkende persoonlijke verhalen en ervaringen uit. Deugddoend. Bert sprak met de
groep vervolgens over de vele gedaantes van Maria, denk maar aan het lied "Lieve Vrouwe van ons
land": van eenvoud, adel van gemoed, moederweelde, minnegloed en reinheid tot stille moed. Met de
vraag " Wat betekent Maria in je leven?" werd de groep opnieuw op pad gestuurd. Aan de laatste halte,
opnieuw aan de dikke eik, ging Katrien in op deze persoonlijke reflecties. Ze vertelde meer over de
Troostplek die door Ferm aan deze rustige natuurplek werd gemaakt, een plek waar mensen tijdens
de moeilijke coronaperiode troost en rust mogen vinden. Aan het kapelletje konden de deelnemers tot
slot een kaarsje branden bij Maria, voor een intentie, of zomaar, uit dank... Het was voor velen een
deugddoende ervaring. Zoals eerder aangekondigd zowel voor lichaam als ziel (al konden we de
muggen wel missen!).

Stappers aan de troostplek

Verlicht
Rond 19u30 waren al heel wat vrijwilligers opnieuw in de weer om de kerken van Wolfsdonk en
Gijmel en de pastorij van Langdorp te versieren met honderden kaarsjes. Zo drukten we op de
vooravond van 16 augustus onze verbondenheid met Sint-Rochus en alle geloofsgemeenschappen van
onze pastorale zone uit. Veel dank voor alle helpende handen ! De wind was nogal fel rond de
schemering waardoor de kaarsjes buiten vaak uitwaaiden. Maar we bleven dapper doorzetten. Niet
getreurd, volgend jaar doen we nog beter ! Binnen in de kerken bleven de vele kaarsjes gelukkig wel
aan. Hoe donkerder het werd, hoe mooier de kaarsengloed in onze parochiekerken. Zowel in
Wolfsdonk als in Gijmel stapten verschillende dorpsbewoners even binnen om te genieten van het
lichtspel. De letters O L V , gemaakt met kaarsjes voor het hoofdaltaar in Wolfsdonk, de spot op het
aloude Mariabeeld en de kaarsjes rond het Mariabeeld in Gijmel zetten samen met de prachtige
Marialiederen een mooi orgelpunt achter deze intense dag.

OLV voor het altaar in Wolfsdonk

De kerk van Wolfsdonk

De kerk van Gijmel

Aan het Mariabeeld in Gijmel

29 augustus 2021
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Marcus 7 1-8.14-15.21-23
De binnenkant

Hopelijk is de tijd (en de mentaliteit) stilaan voorbij dat mensen naar de kerk komen, alleen maar om
aan hun zondagsplicht te voldoen. Voor het oog van de mensen moet je het al niet meer doen. De tijd
dat mensen, die wegblijven uit de kerk, met de vinger werden gewezen is gelukkig voorbij.
Beseffen we wel goed uit welke tijd wij komen? De oudsten onder ons kennen nog wel die vijf geboden
ons door de Kerk voorgehouden. ’s Vrijdags of tijdens de vastenperiode vlees eten was een
doodzonde. Zulke uiterlijke plichtplegingen vinden we terug in alle godsdiensten. Joden eten geen
varkensvlees; Islam hun Ramadanmaaltijd mag maar na zonsondergang… gelovigen moeten zich daar
streng aan houden. En er zijn nog heel wat meer regels en voorschriften.
Zo krijgt Jezus het hier aan de stok met de godsdienstleiders van zijn tijd. De rituele reiniging was een
heilige verplichting. Voor men aan tafel ging moest men minstens de vingertoppen hebben gewassen.
Jezus en zijn leerlingen nemen het blijkbaar niet zo nauw met de voorschriften die voor hun
godsdienstleiders toch zo heilig zijn. In het hele verhaal zien we Jezus op dat vlak herhaaldelijk over
de schreef gaan: Hij eet met zondaars en tollenaars, contact met melaatsen of met zogenaamde
heidenen… mensen lijken steeds belangrijker voor Hem dan de voorschriften. Denken we maar aan de
barmhartige Samaritaan… een heidense vreemdeling dient hier als voorbeeld tegenover die falende
tempelbedienaars.
Als je de voorschriften stipt naleeft, ben je ‘in orde’. En dat lijkt belangrijker dan oog en hart hebben
voor de mensen. Erger nog, die godsdienstleiders gebruiken God als gezagsargument van regels die
puur traditie zijn.
'Wat een zielloos gedoe' horen we Jezus zeggen, 'jullie godsdienstigheid heeft alleen uiterlijke
gedragsregels, maar ze heeft geen binnenkant! Wat een schijnheilig gedrag!' God liefhebben kan maar
als ook je hart, je verstand en al wat je in je hebt, God-genegen is; en idem voor liefde tot de
medemens. Schone schijn is zelfbedrog.
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
School
Bewoners van het WZC St.-Rochus vertellen hun herinneringen.
In de scholen Langdorp en Gijmel waren er zusters van Vorselaar, in Wolfsdonk zusters van Berlaar.
Zusters van Langdorp waren zuster Prima, zuster Theodula en moeder-overste Beatrix. Mogelijke
andere zusters waren: Ghisela-Irena, Tharsitia, Seraphina
Zuster Prima was geen gemakkelijke, ze was streng, iedereen had er schrik van, bv. krullen in het haar
mocht niet, dan werd je onder de kraan gehouden.
Ze had de klas van de 10-12 jarigen. In Langdorp tegenover de kerk ligt ze begraven.
Voor de school stond een eikenboom, die staat er nu nog.
Beatrix was een hele vriendelijke zuster. Theodula deed school voor de kleinsten.
Zuster Gisela was een jong, schoon nonneke.
Er waren ook juffrouwen: Fien Frans en Maria Van der Borght (= Mieke van Jan van Mettes).
De juffrouwen moesten stoppen met werken als ze trouwden.
De jongensschool van Langdorp bevond zich waar nu de zaal van de fanfare is. Meesters Jong (= de
bovenmeester, de directeur, de Klets) woonde naast het gemeentehuis. Er was ook nog een meester
Mertens (de Meutte), een meester Verbruggen (uit de Donk) en juffrouw Bruyninckx.
De school van de Gijmel is rond 1940 gezet. Daar kon je toen maar tot je zevende − het jaar van de
eerste communie − naar school. Er waren maar twee klassen: een klas voor de kleutertjes en een klas
voor 1ste en 2de leerjaar (allemaal gemengde klassen).
Daarna moest je naar Langdorp waar je tot 14 jaar kon gaan. Daar mochten jongens en meisjes niet
meer samen in dezelfde klas zitten.
Alle klaslokalen werden verwarmd met een ronde kolenkachel met een buis naar boven. In de Gijmel
gaven ook zusters van Langdorp les en die moesten dan ‘s morgens van Langdorp komen om de
kolenkachel in brand te doen. Als de weg slecht was, waren ze soms wat laat, dan was het nog niet
altijd warm in de klas als de kinderen toekwamen.
De meester kookte soms zijn was af op de kachel in de klas terwijl hij les gaf.

Op zaterdag moest men ook naar school, de hele dag. Op donderdagnamiddag was er geen les, maar
op woensdag ook een hele dag.
Later zijn de lessen op zaterdag afgeschaft, en de halve dag van donderdag op woensdag gezet.
Iedereen ging te voet naar school. Dat was soms wel een half uur of zelfs langer stappen.
De leerkrachten konden streng zijn: voor straf moest je soms op je knieen in je blokken (klompen)
gaan zitten.
Speelgoed en spelletjes
Waar speelden jullie mee?
Lisa had een plastieken bal en pop.
De vader van Jose was schrijnwerker en had een kleine kruiwagen gemaakt. Ze vertelde dat ze sommige
dingen ook zelf maakten of aanpasten. Een gewone pop gaven ze bijvoorbeeld haren met een rus
(graspol). In Langdorp en Gijmel was er geen speelgoedwinkel, daarvoor moest men naar Aarschot. Jose
was kind in WO II en toen was er geen geld om een pop te kopen. Veel speelgoed werd er trouwens niet
gegeven. Maria vertelde dat ze iets kregen met Sinterklaas (soms een pop) en ook een cadeau met
Kerstmis.
Frans herinnert zich een telraam, bikkels en lavoeëre (knikkers).
Jan wist nog dat ze staowneh knikkers maakten met fijngestampt gruis van steengoed, stukken van
rioolbuizen, kapotte aarden (staane) potten. (Nvdr: het gruis werd vermengd met kleigrond uit een
gracht. Die moest eerst een beetje drogen voordat het gruis erbij gevoegd werd. Dan rolde men er
bolletjes van die verder moesten drogen tot het harde knikkers waren.)

Kaarten en gezelschapsspelen:
Bij Frans thuis speelden ze enkel met de lootkaarten (bingo), geen ander gezelschapsspel.
Jose vertelde dat de mannen met de kaarten speelden, maar niet de kinderen, anders waren de kaarten
te snel kapot! Toen ze al ouder was en haar man ging kaarten, ging ze met de vrouwen van de andere
kaarters TV kijken.
Ganzenbord was bekend bij iedereen.
Kinderspelletjes
Koordspringen (touwtje springen) en hinkelen. Als ‘steen’ gebruikten ze bij het hinkelen soms de voet
van een pint (glas), dat schoof goed. Waar de steen lag, mocht men niet springen.
Voor meerdere kinderen maakte men het hinkelperk breder of hoger.

Jongleren, twee of drie ballen omhoogwerpen en weer opvangen, werd ook gedaan.
Om verstoppertje te spelen was er plaats nodig. Ze mochten zich zeker niet verstoppen in het graan!
Tikkertje werd ook gespeeld. Iemand moest iemand anders aantikken. Daarna moest de aangetikte
weer een ander kind aantikken.
Bij handbal stonden ze in twee rijen tegenover elkaar. Iemand van de ene partij gooide een bal naar de
andere partij; het was de bedoeling van die te pakken. Kon men de bal niet pakken, dan kreeg de
gooiende partij een punt.
Voetballen onder de speeltijd werd niet gedaan.
Liedjes en gedichtjes
Lisa herinnert zich nog dat ze Klein klein kleutertje zongen in de kleuterklas.
Meerdere mensen vertelden dat ze in de school veel liedjes leerden over Onze-Lieve-Vrouw (Te Lourdes
op de bergen, Liefde gaf u duizend namen) en over Kerstmis (Stille Nacht, Susa Nina, ...).
Op oudejaar gingen de kinderen van deur tot deur en zongen ze:
Oud jaar, nieuw jaar
twee koeken is een paar
‘k wens u zalig nieuwjaar.
Of:
Nieuwjaarke zoete, ons varken heeft vier voeten,
vier voeten en ne staart,
is dat nu geen centje/koekje waard?
Soms ging men in groep, maar meestal alleen, dan hoopte men meer te krijgen!
Tijdens de oorlog gingen ze niet zingen.

Wat kreeg men zoal? Twee koekjes, bij familie ook wel geld, bv. een solleke (5 cent, koperen muntje met
een gat in).
Frans ging in de voormiddag op de buiten zingen, in de namiddag in de stad.
Jose ging enkel in de Gijmel zingen, daarna ging ze niet meer te voet naar Aarschot. In de oorlog zelf ging
zij niet zingen.
Jan vertelde dat hij zijn koeken vaak kapot deed. Hij stak die in zijn schoofzak, bond de zak toe en sloeg
dan de koeken kapot.
Waar men niet ‘gaf’ zong men het volgende:
Hoog huis, laag huis,
er zit een gierige pin in huis!
Of:
Hoog huis, laag huis,
er hangt ne zak met zemelen in huis;
Elke zemel is een luis (en dan snel weglopen!)
Sinterklaas
De meesten kregen als kind wel iets. Men kreeg snoep, soms speelgoed. Ze zetten hun blok of iets anders
klaar, met gele pekes (wortelen) voor de ezel of het paard. Voor Sinterklaas werd ook wel iets voorzien,
maar niet altijd en niet bij iedereen.
Onder de oorlog kregen ze niet veel, dat kostte te veel geld, vertelde Jose.
Wordt voortgezet.

----------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
BLOEMENHULDE

Zondagochtend, 15 augustus, een zonovergoten hoogdag.

We vierden met onze parochiegemeenschap het feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, het
patroonsfeest van onze parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.
Veel parochianen brachten uit hun tuin kleurrijke geurige boeketjes mee.
Een dikke proficiat aan Luc voor de feestelijke omkadering met prachtige Marialiederen.
Maria werd echt in de bloemetjes gezet...

ZONDAG 15 AUGUSTUS: DOOPVIERING IN FATIMA-GIJMEL
Op zondag 15 augustus volgde er na de mooie viering nog een doopviering in de kerk van Gijmel.
Daniël Vanderstuyft ontving er het sacrament van het doopsel. Daniël werd geboren te Leuven op 24
maart 2021. Hij is het zoontje van Laura Smits en Tony Vanderstuyft. Langs deze weg wensen we als
parochiegemeenschap van harte proficiat aan de dopeling, zijn ouders, meter en peter en de ganse
familie. Dat Daniël door de goede zorgen van zijn ouders en familie mag opgroeien tot een liefdevolle
knaap. Dat hij gesterkt door het sacrament van het doopsel en door de kracht van de Heilige Geest, een
vreugdevolle leerling 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 28 augustus: Gebedsdienst om 18.00u.

WOLFSDONK
Zondag 29 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Jaargetijde voor Frans Brems en Leonie Verbeeck
-Roza Sempels vanwege de parochie
-Simone Helsen vanwege de geburen

LANGDORP
Geen vieringen
---------------------------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

