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VREDESGEZINSVIERING 

 
Een ontwapenende viering, letterlijk en figuurlijk. De gezinnen van de vormelingen gaven present 
tijdens de vredesweekgezinsviering op 8 oktober te Gijmel die opgebouwd was rond de figuur van 
Sint Franciscus. We beluisterden het spannende verhaal van Franciscus en de wolf en kwamen tot het 
besluit dat de wolf niet enkel in Limburg huist maar ook in ons hart wanneer we de medemens 
dreigen te verslinden. Gelukkig is er ook de andere stem die ons aanzet tot vriendschap en vrede als 
we in het voetspoor treden van Jezus.  In de ontmoeting met een melaatse kwam Franciscus tot 
bekering en koos hij resoluut voor de mens in de marge van de samenleving. Het wordt ook van ons 
gevraagd om ons in te zetten voor de uitgestotenen van onze tijd.  
In ruil voor een peace-polsbandje leverden de vormeling hun (speelgoed)wapens in. Maar ook een 
scherpe tong, een hart van steen werden ingeleverd. Er was zelfs een vormeling die een afbeelding 
van een ezel inruilde met de intentie zich niet langer ezelachtig te gedragen. 
We oefenden en zongen al enkele liederen die we tijdens de vormselviering op 7 mei 2023 ten gehore 
brengen. Na de viering werden de 3 vormselwerkingen van onze parochie opgestart tijdens een 
infomoment. De vormelingen, catechisten en ouders  gaan samen een jaar op weg, moge het een 
boeiende en begeesterende tocht worden met de gaven van de H. Geest als bekroning. 



 

 

23 oktober 

Dertigste zondag door het jaar 
Lucas 18, 9-14 

 
Ware Godsdienst is ‘religie' 
Een Farizeeër en een tollenaar gaan beiden naar de tempel om te bidden. De eerste, wiens naam met 
een hoofdletter begint, gaat recht voor God staan. Wat mag die toch content zijn met zo iemand als hij. 
Hij leeft voorbeeldig, en er valt op hem niets aan te merken. Moest iedereen leven zoals hij, de wereld 
zou er zo anders uit zien.  
Eigenlijk heeft hij God niet nodig, hij kan het wel alleen fiksen. Wat vinden jullie van mensen die je 
komen bezoeken om alleen te bluffen met zichzelf, wat een fijne mens ze wel zijn, in tegenstelling tot 
al die deugnieten? ‘’t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo stoer bent als ik…’ is hun lijflied. 
Fraai wat ze te zien krijgen in hun spiegel… zo gans verschillend van die tollenaar (begint met een 
kleine letter), helemaal achteraan in de kerk. Die durft zelfs zijn ogen niet op te slaan. Hij ziet in de 
spiegel alleen maar een klungelaar, een misbaksel in de samenleving, gekend als een publieke 
zondaar. Wat kwam die in die kerk toch doen? Neen, hij was helemaal niet fier op zichzelf; maar hij 
hoopte zo fel dat God hem uit dat moeras zou halen. Voortaan wil hij het anders aanpakken. Daarom 
bidt hij: Heer, ontferm U toch over mij, wees mij, arme zondaar, genadig.  
Als wij hier in de kerk onze wereld van iedere dag mee binnenbrengen, is dat zeker niet om er prat op 
te gaan. Wat geklungel toch, onze mensenfamilie! Daarom beginnen we elke eucharistie met een 
herhaaldelijk gebed om ontferming: Heer, help ons toch om het anders te helpen worden, meer zoals 
Gij dat wilt. Leer ons van de mensen houden, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan: goddelijk 
menslievend. 
Dat eerste, dat van die Farizeeër, was gewoon ‘geen’ gebed. God moest voor hem applaudisseren. ‘Heb 
je mij gezien?’ Hij lijkt op een tol die altijd om zichzelf heendraait. Die andere mensen zijn ‘de 
minderen’, zeker niet zijn broers of zussen. Herinner je in dat ander verhaal, waar de vader aan zijn 
oudste zoon komt vragen om mee te komen feesten om de behouden thuiskomst van zijn jongste. 
Maar die zogezegde brave zoon wou niet. Die is niet eens mijn broer niet meer, die zoon van u, zo zei 
hij.  
Bidden is de relaties weer aanknopen, mekaar gaan ontdekken als onze broers en zussen. De banden 
weer versterken: ‘re-lier’ in ’t frans. Met liefde weer aanknopen, ook met hen die ons minder liggen. 
Die Farizeeër doet net het tegengestelde. 
Heer, leer ons bidden. 
 
 



 

 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be


 

 

 
 
----------------- 
VIERINGEN 
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LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 
 

 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
VIERINGEN 
 
 
LANGDORP 
Zondag  23 oktober: Gebedsviering om 10.30 u. 
-Jgt. Elza De Rijck en alle overleden leden van de familie De Rijck-Borgions 
 
 
GIJMEL 
Zaterdag  22 oktober: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Frans Brems en familie, Jozef Van Bael en familie 
 
 
 
WOLFSDONK 
Zondag  23 oktober: Eucharistieviering om 9.30 u. 
-Maria Van Dessel vanwege de parochie 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


