
 

 

 
Week:41 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 

 
16 oktober 
Negenentwintigste zondag door het jaar 
Lucas 18, 1-8 
 

 
 
De aanhouder wint 
Verbazingwekkend hoe muzikanten in staat zijn om de snaren van hun instrument zo precies af te 
stemmen, zodat ze zonder enige wanklank compleet gaan accorderen met de rest van het orkest. 
Echte muzikanten doen dat feilloos. Maar je kan je indenken dat daar heel wat ‘oefenen’ aan vooraf is 
gegaan.  
Niet verwonderlijk dat de leerlingen in het evangelie van vandaag aan hun orkestmeester, Jezus, 
vragen: leer het ons ons leven af te stemmen op uw manier van leven. Dát is de vraag die zij zo scherp 
stellen aan Jezus: ‘leer ons bidden!’  
Want wat is bidden anders dan ons leven vasthechten aan God zelf, die er de oorsprong van is en het 
einddoel. Bidden is: willen thuiskomen in wat God wil, in ‘waar Hij met ons en zijn schepping naartoe 
wil’. “Uw wil geschiede!”  leerde Jezus ons bidden en “Mij geschiede naar Uw Woord”, was al het gebed 
van Maria, zijn moeder.. 
En toch botsen wij soms hard aan tegen de muur dat God wel doof lijkt voor ons gebed. Wat haalt het 
uit? De ziekte woekert voort, de donkere wolk in mijn leven waait maar niet weg… waarom God nog 
langer lastig vallen? . Dat gevoel ontfutselt bij Jezus de bemerking: Hoe is het gesteld met ‘ons geloof’? 
Vanwaar die twijfel? Laat God zijn kinderen dan in de steek?  
Keren we even terug naar ons orkest. Bij ons doopsel werden we ingeschreven in Gods muziekschool. 
Onze leermeester is Jezus. Met veel geduld en oefening leert Hij ons de juiste tonen en timbres kennen 
om mooie muziek te maken. Het eindresultaat waar wij naartoe leven is: de hemelse symfonie van 
Gods menslievendheid te berde brengen. De moeilijkste les blijft echter: onze instrumenten juist 
afstemmen. In een wereld met zoveel schreeuwerige bijklanken is dat niet gemakkelijk. Bidden is dan: 
ons leven telkens weer afstemmen op Gods Liefde voor de mensen. En dat zullen we ons leven lang 
moeten blijven doen: kijken naar de dirigent, Jezus, en in harmonie met het hele orkest ‘zuivere’ 
klanken voortbrengen. Oefening baart kunst! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

 
BOND ZONDER NAAM 
Een kalender van Bond Zonder Naam is een jaarlijks hebbeding. Met inspirerende spreuken en warme 
beelden, kleuren we graag zoveel mogelijk huiskamers en keukens, kantoren en kleinste kamertjes.  
 
In uw buurt vindt u uw vertrouwde kalender. Wandkalenders 2023 zijn bij ons beschikbaar voor 12 
euro. Er zijn nu ook scheurkalenders (14 euro) en bureaukalenders (16 euro), en andere kaarten en 
geschenken. 
 

 

Neem contact met ons op via bond.zonder.naam.sz@gmail.com of 0495 51 
50 99. 
We kunnen eventueel bij u langskomen indien het zelf afhalen moeilijk is 
voor u.  
Vossekotstraat 157 te Scherpenheuvel-Zichem 
Bezoek eventueel vooraf onze website om uw keuze te maken:  
https://sites.google.com/view/bondzondernaamsz 
 
 
Een product van Bond Zonder Naam koop je nooit alleen voor jezelf. Je 
steunt er in één moeite ook de sociale projecten van BZN mee. De 
opbrengst gaat immers naar BZN-initiatieven die de meest kwetsbare 
mensen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven: kwetsbare gezinnen in 
armoede, dak- en thuislozen en (ex)-gedetineerden die willen herkansen in 
onze samenleving. 
 
 



 

 

 

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! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED 
De wereld komt naar de Merode 
 
Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: 10 kerkconcerten van Merodefestival met 
kwalitatieve world- en folkmuziek. 
 
Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit 
Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties. 
 
En dat alles op unieke locaties, namelijk de bijzondere kerken van het Merodegebied 
 
 
Programma 2022-2023: 

 

Van La Llorona tot Las Lloronas - Quetzal Duo (BE-MEX) en Las Lloronas (BE-ES-DUI) - Zaterdag 

22 oktober 2022 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp  

 

Cluster night - Basta² (BE) / Ananta Roosens (BE) & Kaito Winse (Burkina Faso) - Zaterdag 19 

november 2022 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen  

 

Engelse meerstemmigheid - Lady Maisery (UK) - Zaterdag 3 december 2022 om 20.00 uur - Sint-

Servatiuskerk Herselt  

 

Innemende schoonheid - Birds of passage (BE-SYR-DK) - Zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur - 

Sint-Luciakerk Engsbergen  

 

Feeërieke intimiteit - The Breath (NIR) - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk 

Langdorp  



 

 

 

Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO) - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-

Pieterskerk Langdorp  

 

Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK) - Zaterdag 25 maart 2023 om 

20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt  

 

From Kishinev to Constantinople - HALVA - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-

Servatiuskerk Herselt  

 

Occitaanse liefdesverhalen - Saraï (BE-FR) - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk 
Testelt 
 
Ticketformules 
Combi-ticket:  
10 concerten inclusief openingsconcert met maaltijd en muzikale wandeling: € 155 
 
Openingsconcert: 
met maaltijd en en muzikale wandeling: € 34 
 
Individuele tickets: € 18 
 
 
Meer info: https://www.merodefestival.be/ 
 
------------------ 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------ 
GIJMEL 
 

 
 



 

 

 
WOLFSDONK 
 
DOOPVIERING 

 
Op 25 september 2022 werd in onze parochiekerk, Julie Vandervliet gedoopt, dochtertje van Wim 
Vander Vliet en Anne-Leen Huys uit de Boterheidestraat. 
Proficiat aan beide ouders en welkom aan onze nieuwe Wolfsdonkse meid. 
 
  
OVERLEDEN 
 

 
 
Maria Van Dessel, weduwe van de heer Remy Rely  werd geboren in  Herselt op 29 mei 1922. Ze is 
overleden in het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in  Diest op 14 september. Maria was lid 
Samana. 
De uitvaartliturgie rond de asurne vond plaats in onze parochiekerk Sint-Antonius Abt op 21 
september. 
Langs deze weg willen we als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming betuigen aan de 
ganse familie. Dat Maria mag thuiskomen in Gods Vaderhuis 
 



 

 

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). 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 
 

 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
VIERINGEN 
 
 
LANGDORP 
Zondag   16 oktober: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
 
 
GIJMEL 
Zaterdag  15 oktober: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Herman Heylen en familie 
 
 
WOLFSDONK 
Zondag  16 oktober: Gebedsviering om 9.30 u. 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


