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Zevenentwintigste zondag door het jaar 
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Vertrouwen 
Wat een vergelijking die Jezus hier maakt: een kanjer van een boom doen ontwortelen om zich te gaan 
planten in volle zee! Het lijkt eerder wel een ongeloofwaardige truc van een of ander charlatan. Maar 
de verdere toelichting van Jezus maakt duidelijk dat het Hem ernst is. Hij vergelijkt ‘geloven’ met de 
houding van een knecht ten aanzien van zijn meester. Wat bedoelt Hij daarmee? 
Hoe vaak horen we Jezus verkondigen dat Hij niet in eigen naam spreekt of handelt, maar in opdracht 
van Zijn hemelse Vader. Daar gaat Hij ook om de haverklap om raad en steun, om troost en 
bemoediging. Die Vader geeft aan zijn doen en handelen een onweerstaanbare richting. Die is de ‘zin’ 
van Zijn leven, de vervulling ervan. 
Toen Jezus zijn leerlingen uitkoos en riep, was de voorwaarde: laat je gewone doen achterwege, en 
volg Mij. Een paar zondagen terug hoorden we die oproep op z’n scherpst: ‘Wie Mij wil volgen moet 
zichzelf verloochenen, om zich volop te gaan toeleggen op wat God wil!’ – ‘Je kan geen twee heren 
dienen, hoorden we vorige zondag, ofwel loop je achter de geldgod aan, die je tot slaaf maakt, ofwel de 
God van Jezus, die zo gans anders is. Die maakt ons tot knechten die er duidelijk voor gekozen hebben 
om trouw en nauwgezet te doen wat hun Meester van hen verwacht. 
Een ander beeld om dit te illustreren:  
Toen ik nog een kind was, moest ik gehoorzamen, en dat was niet altijd naar mijn zin. Later heb ik 
leren inzien dat ze dat deden om me te beschermen, om me te helpen. Naargelang ik tot het besef 
kwam dat het voor m’n eigen goed was, kostte het minder moeite om te doen wat van me gevraagd 
werd. ‘Gehoorzaamheid’ heet dat. 
Van Jezus wordt gezegd dat Hij de gedaante van een slaaf (een knecht) heeft aangenomen, en dat Hij in 
de school van het lijden, gehoorzaamheid heeft geleerd. En zelfs in de allerlaatste onmenselijke 
beproeving, bad Hij tot Zijn Vader om die lijdensbeker weg te nemen. ‘Maar het gaat niet om wat Ik 
wil, maar wel om ‘Uw’ plan, Vader. Gij zijt rotsvast de zin van mijn leven en sterven.’ 
Wat vragen de leerlingen hier aan Jezus? Geef ons toch meer vertrouwen; maak ons toch meer 
vertrouwd met Uw manier van leven! Dat ons leven mag wortelen in ‘wat God wil’. Het weze vandaag 
ook ‘ons’ gebed. 
 
 
 
 
 



 

 

KAPEL FRANSELINIESTRAAT  
Nu de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten in Bergvijver al enkele jaren ontwijd is en 
gebruikt wordt door een andere gemeenschap, is het goed te weten dat er in Aarschot nog een andere 
kapel is met dezelfde naam (weliswaar veel kleiner!). zij bevindt zich op de Franseliniestraat 52A. Op 
zaterdagnamiddag 17 september werd dit kapelletje terug ingewijd door pastoor Rudy. 
 

  
 

Een wonderverhaal? 

Het kleine kapelletje is een bakstenen constructie die in 1943, in volle oorlogstijd, op het kruispunt 
met de Houten Kruisweg. Voordien zou er al een kapelletje hebben gehangen aan de grote lindeboom. 
In het boek over de Aarschotse kapelletjes ‘De kleine huisjes van Aarschot’ (1998) van Dominik Van 
Lommel e.a. lezen we het verhaal van Arie Verlinden. De buurtbewoner was heel slecht te been: zowel 
stappen als stilstaan was bijna onmogelijk. Zijn vrouw Mit Baetens trok zijn fiets met een koord 
verder om op beeweg te gaan naar Scherpenheuvel. Op het einde van de mis kwam de pastoor met het 
Mariabeeld tot bij Arie. Voor het koppel was dit een zeer intense ervaring. Arie beloofde dat hij een 
kapelletje zou bouwen aan de boom als hij terug beter zou worden. Toen enkele dagen later de 
vliegende bommen op Aarschot vielen, ging Arie kijken en stelden z’n kinderen vast dat hij kon 
stappen en kon blijven staan. De belofte werd nagekomen en het kapelletje van O.L.Vrouw van 7 
smarten werd gebouwd door Arie. Zolang zijn vrouw leefde zorgde zij voor de onderhoud en later 
namen buurvrouwen dit over. Gedurende een lange periode stond het kapelletje er verlaten en 
verwaarloosd bij; wegeniswerken brachten schade aan. 

 
 
 
 



 

 

Vicky zorgt voor het kapelletje  

 
 
In 2018 besloot buurvrouw Vicky Smets en haar man Guy om de handen uit de mouwen te steken en 
het kapelletje volledig terug op te knappen. Op vraag van de buurtbewoners en gestuurd door Vicky 
deed ook de stad Aarschot haar duit in het zakje. Vicky liet het daar niet bij en kocht onlangs een 
nieuw Mariabeeld. De buurt riep haar daarom uit als iemand met een ‘hart voor Aarschot’. Vicky 
zei/schreef in het stadsmagazine Arend (zomer 2022): “De inwoners van Aarschot en omstreken 
mogen me altijd iets laten weten als ze graag een kaarsje branden voor een speciale gelegenheid. Of er 
nu iemand gestorven is of je wil wat extra geluk voor de examens van je kind, ik maak er werk van 
voor jou.” Het kapelletje is al enkele jaren terug mooi versierd op 1 mei, op 15 augustus (verlicht!), 
maar ook in de examentijd brandt er een kaars met succes voor de studenten en nadien zet Vicky een 
bordje met ‘Fijne vakantie’. 

 



 

 

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten 

O.L.Vrouw van Zeven Smarten is een beeld van een droevige Maria zonder het kind Jezus; de armen 
van Maria zijn uitgestrekt of biddend. In het hart van Maria steken 7 zwaarden die verwijzen naar de 
zeven momenten van verdriet en pijn in het leven van Maria: 

1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus 

2. De vlucht naar Egypte 

3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel 

4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg 

5. Maria staat onder Jezus' kruis   

6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming  

7. Jezus wordt begraven 

Feestelijke inhuldiging 
Op 15 september viert men de hoogdag van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. Een ideale 
feestelijke dag om het kapelletje terug in de kijker te zetten. Iets voor 3 uur in de namiddag kwam de 
Harmonie Demervallei aan terwijl ze oude Marialiederen speelden. De aanblik van de muzikanten die 
door de natuur kwamen, de klank, de stralende zon maakten er voor de vele aanwezigen een 
weemoedig moment van. Na het welkomstwoord van Vicky wijdde de pastoor de kapel en het nieuwe 
beeldje terug in (hij was weliswaar de kwispel en het wijwater vergeten!). Wilfried Lemmens speelde 
nog enkele Ave Maria’s op zijn aërofoon. Er werd ook samen gebeden. Eerste schepen en 
buurtbewoner Bert Van der Auwera legde in zijn speech de oorsprong van het woord ‘kapel’ uit: 
‘cappa’ is een mantel die uitgespreid wordt. Een mooi beeld voor Maria die mensen in vreugde en pijn 
omhelst. Ook de pastoor verwees naar het beeld dat de Mexicaanse kunstenares Frieda Kahlo 
schilderde van de Lieve Vrouw van 7 Smarten die voor haar zo belangrijk werd na haar ongeval.  
 

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simeon_(Nieuwe_Testament)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlucht_naar_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golgotha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisafneming


 

 

 

 
 
Toespraak van schepen Bert Van der Auwera 
Ondertussen begon het terug hevig te regenen en werd het kapelletje ingewijd met … hemelwater. Een 
receptietje in De Pieter besloot dit feestelijk, volks moment. 
 
Tekst: Myriam Borremans 
 

OUDE MUZIEK IN DE KERK 
Zaterdag 15 oktober 2022 – 20 uur Onze-Lieve-Vrouwekerk Aarschot 
Musica Fura o.l.v. Christine Lejeune artistieke leiding: Koen G.J. Vlaeyen 
*Een avond waarin de muziek je meeneemt naar de vroege 17e eeuw van Michael Praetorius, één van 
de belangrijkste componisten uit zijn tijd. Naast zijn bekende kerstlied ‘Er is een roos ontsprongen’ 
heeft hij nog talloze andere parels gecomponeerd voor (vele) zangers en instrumenten. Als 
theoreticus kende hij ook de muzikale gebruiken uit andere streken en zo combineert hij op 
meesterlijke wijze Italiaanse elementen in zijn latere werken. De teksten zijn religieus, de muziek blijft 
fris, ontvankelijk en is bij momenten virtuoos.  
*Op het programma staat een selectie uit zijn rijke œuvre in een bezetting van 5 zangers en 10 
historische instrumenten zoals de viola da gamba, cornetto, trombone, theorbe en orgel. Waar het 
mogelijk is, wordt ook het kerkorgel ingezet om de akoestische coherentie met het kerkgebouw te 
bewaren. Het ensemble Musica Fura heeft zich jarenlang gespecialiseerd in dit repertoire, dat zich in 
een tijdvak bevindt tussen Renaissance en Barok. 
*Laat je nieuwsgierigheid je inspireren om deze muzikale pareltjes te komen ontdekken op 
zaterdagavond 15 oktober. Je betaalt slechts € 10. Kaarten te bekomen op de avond zelf, in de kerk. 
 
Tekst: Myriam Borremans 



 

 

 
 
HERABONNERING KERK & LEVEN 2023 
Elke woensdag ontvangt u een reeks boeiende artikels en interessant nieuws over onderwerpen die u 

werkelijk belangrijk acht: relaties en opvoeding, school en vereniging, cultuur en media, gezin en 

spiritualiteit, geloof en engagement. Met een blik die de wereld omspant en scherp stelt op uw parochie.  

Wat Kerk & Leven echt uniek maakt, is dat wij inderdaad ook parochieblad zijn en zo tegelijk het best 

lokaal verankerde blad. Geen enkel ander dag- of weekblad verschaft informatie die zo dicht bij de mensen 

en de lokale gemeenschap staat als uw parochieblad. Met zijn 2.000 plaatselijke correspondenten die 

schrijven voor meer dan 500 edities heeft ons blad voelhorens tot in uw straat. Wat mensen drijft en 

bekommert, wat mensen inspireert en bijeenbrengt, wat het leven dagdagelijks kleur geeft, is voor ons elke 

week opnieuw nieuws. Soms zullen foto’s dit nieuws nog meer actueel en levendig maken. Ook praktische 

informatie over liturgische vieringen, de kalender van verenigingen en organisaties zijn voor ons 

interessante informatie. We houden u ook op de hoogte van de gegevens over de werkzaamheden in en aan 

ons kerkgebouw, over ons kunstpatrimonium en de rijke geschiedenis. 



 

 

Met het parochieblad komen we inderdaad naar u toe, daar waar u woont en leeft, waar mensen elkaar 
ontmoeten. In een tijd waar eenzaamheid, ieder-voor-zich en vervreemding veel gehoorde klachten 
zijn, laten wij duidelijk zien dat veel verheugende en hartverwarmende contacten mensen bij elkaar 
brengen en het voor elkaar opnemen. Informatie over de eigen leefgemeenschap is dus uiterst 
waardevol en die bieden wij in Kerk & Leven.  
 
Aarzel niet om uw abonnement te vernieuwen. Door de inzet van duizenden vrijwilligers bieden wij u 
48 nieuwe nummers aan in 2023. De prijs voor de hele jaargang bedraagt 46 euro. We hebben de prijs 
jammer genoeg met 3 euro moeten verhogen, omwille van stijgende grondstofprijzen en loonindexering 
bij de uitgever Halewijn. Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE64 7340 3810 
5952. U kunt dit bedrag zelf storten met vermelding van het abonneenummer dat u in de bovenhoek op 
de eerste pagina van het parochieblad kunt terugvinden. Dit jaar ontvangen jullie thuis geen aparte brief 
meer met een overschrijvingsformulier. In het parochieblad van 19 oktober zal er echter ook een 
persoonlijk overschrijvingsformulier gedrukt worden. Indien u  dit gemist hebt, wordt dit in het 
parochieblad van 30 november (op pagina 15) opnieuw herhaald. 
 
Van harte dank! 

 
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 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
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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 
 
LANGDORP 
Zondag   2 oktober: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
-Maria Verbruggen vanwege de parochie 
 
GIJMEL 
Zaterdag  1 oktober: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  2 oktober: Gebedsviering om 9.30 u. 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-LouisAlaerts en Maria Andries 
 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denabt.be/

