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14 november 2021
Drieëndertigste zondag door het jaar
Marcus 13,24-32

Van wieg tot graf
De bijbel gaat over het wisselend spel tussen God en mens. We vinden er het totale prentje van wieg tot graf.
Helemaal in het begin van het Boek zien we een scheppende God alles tot leven roepen, beginnend met het
licht; met als kroon op het werk: de mens. Man en vrouw schiep Hij hen, om Hem uit te beelden.
We kunnen er even zo goed onze eigen geboorte in zien. Uit de moederschoot ter wereld gekomen, gaan weldra
onze oogjes open: het worde licht. Met de groei der jaren ontdekken we de verborgen mogelijkheden om te
gaan doen wat God ons heeft opgedragen: alles naar behoren te beheren!
Het hele Bijbelverhaal gaat over hoe God zijn schepselen liefheeft en de mens die voortdurend van die liefde
wegloopt om zijn eigen zin te doen. En als we dan nu naar onze wereld kijken…? Dat zijn geen al te fraaie
beelden. Klimaatontregeling, met toenemende natuurrampen als gevolg; oorlogen en uitbuiting dompelen
oneindig veel mensen in zwarte ellende… Het lijkt wel of de evangeliebladzijde van deze zondag deze
vernietigende en mensonterende rampen voorzien had.
Het is niet alleen het einde van het liturgisch jaar, maar dit lijkt wel het einde van de wereld. Het begon met ‘de
geboorte’ – ‘tot leven komen’; en gans achteraan in de bijbel vinden we nu het slot: de Apocalyps die ons plaatje
‘van wieg tot graf’ compleet maakt. Zon, maan en sterren doven uit. Bij onze dood gaat voor ons het licht uit:
Amen en uit!
Een triest verhaal, ware er niet die Ene, die Gods droom omtrent de mens volkomen heeft waargemaakt. De
Mensenzoon, wordt Hij genoemd. In Hem ziet God zijn contract met de mens vernieuwd. Eindelijk krijgt God
het antwoord waar Hij de hele heilsgeschiedenis door al naar had uitgekeken. ‘Vanuit Hem gaan leven’ wordt
onze redding. Hoe vernietigend de mens ook omgaat met zijn oorspronkelijke opdracht, er is redding voor al
wie werkzaam trouw blijft aan zijn roeping als ‘mens’.
‘Wanneer’ voor ons persoonlijk het licht uitgaat, dat weet niemand. Het allerbelangrijkste is dat we intussen
naar behoren trachten te doen wat Hij ons heeft voorgedaan: mét God zielsveel van de mensen houden en de
mensen in Godsnaam van harte liefhebben. De tijd die ons op aarde is toegemeten is dé oefentijd om te leren
thuiskomen in de Liefde zelf.

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)

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

VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 13 November: Gebedsdienst om 18.00 u.
- Louis Van den Broeck, Rosa Verdonck, Emiel Deckers, Maria en Alfons Van den Broeck, Eulalie Goossens
- Elza Van Roosbroeck vanwege de parochie
WOLFSDONK
Zondag 14 November: Gebedsdienst om 09.00 u.
- Wis Wouters vanwege de parochie
- Jaap Scheerder en Tuur Vercammen
LANGDORP
Geen vieringen
ANDERE VIERINGEN IN DE ZONE
O.-L.-Vrouw Aarschot: Zondag om 11.00 u.
Christus Koning Aarschot: Zaterdag om 18.30 u. (nieuwe regeling, in plaats van zondag)
Sint-Rochus Aarschot: Zaterdag om 17.00 u.
Sint-Cornelius Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.
Sint-Niklaas Rillaar: Zondag 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
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.........................
invoegen afbeelding ‘zaal den Abt’
F4422e45
...........................
Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

