
 

 

 
Week: 46  Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
 
20 november 
Vierendertigste zondag door het jaar 
Christus, koning van het heelal 
Lucas  23,35-43 

 
 
Eerherstel 
Wat moet dat teweeg brengen voor mensen die totaal onwetend zijn omtrent godsdienst en Kerk, of 
voor hen die het al lang vergeten zijn, of er zich hebben tegen afgezet? Om de vele toeristen niet te 
vergeten die massaal kerken gaan bezoeken... Je komt een kerk binnen, en heel centraal hangt daar dat 
grote kruisbeeld! En je kan geen kant opkijken of je oog valt op tal van kruisjes, kruiswegen, beelden 
en schilderijen van een dood gefolterde Jezus, of aanverwanten. Erg wervend zijn die beelden niet. Die 
christenen, zijn dat masochisten of zo? Bijna alles draait hier om lijden en 'kruisen'. Wat een 
Godsbeeld wordt ons hier toch voorgeschoteld? 
Iets dergelijks moeten ook de mensen hebben ervaren die onder het kruis van de stervende Jezus 
hebben gestaan. En toen waren het geen afbeeldingen, het was helemaal 'live'. Smaad, spot, misprijzen, 
meewarig onbegrip... dat was de entourage bij het kruis. Zo iemand als Jezus maakt God toch 
belachelijk!!! “Als je dan toch Gods rechterhand zijt, kom dan van dat kruis af.” – “INRI – in drie talen 
hing er bovenaan, want heel de wereld moest het weten, Koning van de Joden, – wat voor een koning 
ben jij dan? Red eerst jezelf!” 
Hoe gaan we aan de wereld en aan mekaar en onszelf, duidelijk maken wat het verschil is tussen: een 
God, die meedogenloos 'Heer en Meester' is – en een God, zoals Jezus ons voorstelt, Die Hij ons heeft 
leren kennen? Een God 'die zich bukt' voor de mensen, en hun de voeten wast? 
Er is tenslotte nog die merkwaardige passage van die twee moordenaars naast Hem. Die ene geloofde 
zelfs niet meer in het strohalmpje dat ongrijpbaar was, en gaat de verwijtende toer op: 'redt uzelf en 
ons'. Er zijn zoveel mensen die denken dat op het laatste nippertje God hem toch nog zal redden. 
Terwijl die andere, voor ons de zo gezegde 'goede' moordenaar', in Jezus God zelf heeft herkend als het 
begripvolle oor van God, die hem wel genadig zal zijn. De mooiste biecht aller tijden. Het antwoord van 
Jezus brengt ons terug naar de 'oorsprong van de mens' in het eerste boek van de bijbel: God plaatste 
de mens in 'het paradijs'. “Thuiskomen, waar God woont met de mensen!” 
 
 
 



 

 

 
 
 
KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED 
De wereld komt naar de Merode. 
 
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: 

 

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 
------------------------------- 
 
LANGDORP 

 



 

 

 
 
GIJMEL 
 
BINGO 
De leden van Samana associëren het Allerheiligenverlof met Bingospelen. 
Toch zijn ze twee jaar op hun honger moeten blijven zitten . 
Donderdag 3 november...het was zover.Velen tekenden present . 
Ook ons Bingoteam uit Hoegaarden was er klaar voor alleen misten we Pierre.Na een 
welkomstdrankje kon het spel beginnen, de cijfertjes werden doorkruist ... 
We hadden zelfs een tolk in dienst die de cijfers in het Gijmels vertaalde soms waagde ze ze zich ook 
aan een vertaling in het Frans.We speelden vier beurten. 
De winnaars mochten dan eerst een prijs kiezen maar niemand ging met lege handen naar huis. 
Ondertussen hadden onze vrijwilligers tijd om de tafels te dekken. 
De ballekens met krieken vielen in de smaak en vooral het dessert was heel heel lekker . 
‘t Was ondertussen buiten donker geworden toch was niemand gehaast om naar huis te gaan ...er 
werd nog druk bij gepraat.. 
Onze vrijwilligers en losse medewerkers hadden in de  keuken een berg afwas te verwerken. 
Dankjewel voor al die helpende handen . 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

SAMANA BETREURT 
Rigo Willems, is zachtjes ingeslapen op 26 oktober 2022 in Langdorp. Hij was de man van Lea 
Holemans. Rigo werd geboren in Averbode op 18 april 1955.  
Langs deze weg  biedt Samana aan gans de familie haar christelijke deelneming aan. 
 

 
 

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

 
VIERINGEN 
 
LANGDORP 
Zondag  20 november: Feest van Christus Koning 
 Eucharistieviering om 10.30 u.- verzorgd door de Fanfare 
-Jgt. overledenen Laeremans Josephus, Luyten Anna en familie 
-Marcel Verhaegen en  Maria Raes, kinderen, schoonkinderen en kleindochter 

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


 

 

 
 Eucharistieviering om 11.15 u.- verzorgd door de Chiro 
 Patroonsfeest van de Chiro 
 
GIJMEL 
Zaterdag  19 november: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Maria Torfs, Jozef Torfs, Anna Verbinnen en Armand Mijten 
-Victor, Maria en Berthilia Bergen 
-Louis Symons en Augusta (Fien) Van Opstal 
 
WOLFSDONK 
Zondag  20 november: Gebedsviering om 9.30 u. 
-Mariette Steurs vanwege de parochie 
-Patrick en Ellen Vanderborght 
 
---------------------------------------------------- 
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 
 

 
 
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/
http://www.denabt.be/

