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VRIJDAG 19 NOVEMBER:
FEESTELIJKE AFSLUITER NORBERTIJNENTENTOONSTELLING
Dit jaar vierden de norbertijnen feest: hun orde bestaat 900 jaar, ook in ons Merodegebied.
De norbertijnen van Averbode en Tongerlo hebben het uitzicht van en het leven in de Merode de
voorbije 900 jaar mee bepaald. Zij verleenden zorg en bescherming, creëerden welvaart en bouwden
prachtige abdijen, molens en parken. Ook vandaag zijn zij actief en nemen zij een belangrijke rol op in
de samenleving.
Een rondreizende tentoonstelling toonde de afgelopen maanden het waardevolle verleden van de
norbertijnen in de Merode. Tot zondag 21 november kan je deze tentoonstelling voor het laatst
bewonderen in de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk. Deze expo leert over de gebouwen en de
architectuur, en duidt de invloed van deze religieuze orde op de eigen streek. De norbertijnen
speelden een grote rol in de ontwikkeling van de lokale landbouw en economie. Een korte film duidt
hun leven, werk en relevantie vandaag.
Cultuur & Erfgoed de Merode wil samen met onze kerkfabriek en de Stad Aarschot deze mooie expo
feestelijk afsluiten. Het feestelijk afsluitmoment zal plaatsvinden op 19 november in de SintAntoniuskerk in Wolfsdonk. U bent van harte welkom op deze finissage. De start is voorzien om
20u. U kan zich verwachten aan een warme culturele avond met muziek over onze streek door
Lennaert Maes, speeches van de abt van Averbode, Marc Fierens, burgemeester van Aarschot,
Gwendolyn Rutten, en een afsluitende receptie.

21 november 2021
Vierendertigste zondag door het jaar
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Johannes 18,33b-37

Het verborgen koninkrijk
De mens wordt wel eens ‘de koning van de schepping’ genoemd. Maar gezien onze ergerniswekkende
samenleving en het ontwrichtte klimaat halen wij absoluut geen eer uit deze titel. De mens zal als
beheerder van de schepping ‘met speed’ uit een ander vaatje moeten tappen, of zijn koningschap
wordt een totale flop. Wat wil je, als een koning niet luistert naar zijn land(lot-)genoten; als hij alles en
iedereen gebruikt om zichzelf te dienen?
Is dat de pointe van deze evangeliebladzijde? “Mijn koningschap is niet van deze wereld” antwoordt
Jezus aan Pilatus. “Mijn manier van regeren is van een totaal andere orde. Ik ben niet gekomen om
gediend te ‘worden’ (of om mezelf eerst te bedienen), maar wel om mens en schepping ‘van dienst te
zijn’, met hart en ziel, en met al mijn krachten.”
Dat zulke ingesteldheid niet van deze wereld is, is een waarheid als een koe. Daarom staat ‘oprecht
christen-zijn’ zo ver af van het werelds gedoe, waar ‘macht’ het middel is om hogerop te klimmen. Wat
Jezus verkondigt, en zelf consequent doet, is ‘voeten wassen’ en vragen: ‘wat wil je dat Ik voor je doe?’
In die houding spant Hij de kroon. Heel het Jezusverhaal vertelt welk soort koningschap Hij beoefent.
Daarom wordt Hij terecht ‘Koning van het heelal’ genoemd. Blij dat wij zijn leerlingen mogen zijn.

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 20 November: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Victor, Maria en Berthilia Bergen
- Josephus Laeremans, Anna Luyten en overleden familieleden
- Maria Torfs, Jozef Torfs, Anna Verbinnen en Armand Mijten
Zondag 21 November: Christus Koning-Eucharistieviering om 10.30 u.
met Chiro-Gijmel.
WOLFSDONK
Zondag 21 November: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Ignace Coenen vanwege de parochie
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

Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41
Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14

