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Het verhaal van de stoere ridder Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar zorgde ook dit 
jaar voor een speelse catechese met geloofsinhoud voor de Eerste Communicanten van Gijmel-
Langdorp (11 november) als tevens te Wolfsdonk (18 november). Er werden verhalen verteld, 
liederen gezongen, in Wolfsdonk een toneeltje gespeeld en in Gijmel een heuse poppenkast. En 
natuurlijk werden er lantarentjes geknutseld waarmee we een tochtje maakten. Het lichtje onderweg 
brandend houden, is niet altijd eenvoudig. Zo is het ook in ons leven maar als we ons wenden tot 
Jezus, komt hij ons innerlijk licht aanwakkeren. Hiervoor hebben we gebeden met de kinderen en de 
gezinnen in een kort sfeervol gebedsmoment. En ja, op het einde van het toneeltje werden alle ridders 
zowaar engelen. Mocht dit zich ook voltrekken in de wereld, er zou meer vrede zijn… 
Het eerste lichtfeest (40 dagen voor Kerstmis), doet ons nu reeds uitkijken naar de geboorte van het 
Christuslicht op 25 december. 
Dank aan de catechisten te Wolfsdonk en het ouderteam van Gijmel-Langdorp. 
Bert, diaken 

 

 

4 KEER MARIA...TELKENS ANDERS 
Om het met de woorden van Mgr. Vanhoutte te zeggen:  
‘Wie gelooft, wil de Heer een plaats geven in zijn of haar leven. 
Tijdens de advent worden we extra uitgedaagd om stil te staan bij de komst van de Heer. De tijd om 
ons voor te bereiden op Kerstmis is kort. 
In ons huidige samenlevingsklimaat raakt de adventsbeleving makkelijk in ademnood. Omdat de 
advent geprangd zit tussen de uitlopers van het Sinterklaasfeest en de voorbereiding van de 
‘eindejaarsfeesten’, vraagt het moedige keuzes om in die periode toe te komen aan de eigen rijkdom 
van de adventstijd. De schriftlezingen in de adventsliturgie vormen een rijk kleurenpallet waarin de 
veelzijdige komst van de Heer oplicht. 
De advent is liturgisch ook de mariale tijd bij uitstek. 
Als Kerk worden we groepen om zoals Maria Gods Woord te ontvangen,  
te overwegen en ter wereld te brengen, dicht bij de mensen.’ 
 
Wij willen in vier avonden Maria als adventsfiguur van dichterbij leren kennen. 
4 keer Maria… telkens anders! 
4 avonden om het verlangen naar Kerstmis aan te wakkeren. 
4 avonden om stil te worden en te luisteren. 
 
Deze avonden gaan door in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot. 
Ze beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. 
Maria reisde met spoed naar haar nicht Elisabeth…  
Wij hopen heel wat tochtgenoten op onze weg naar Kerstmis te mogen ontmoeten op één van deze 
avonden! 
Van harte welkom! 
 



 
 



ZONDAG 20 NOVEMBER : CHRISTUS KONING : 2 MOOIE VIERINGEN IN SINT-PIETER 
Op zondag 20 november werd de viering in onze Sint-Pieterskerk opgeluisterd door de fanfare De 
Demervallei. Zij vierden Sint-Cecilia, patroonsfeest van de muzikanten dat op 22 november valt. Het 
werd een mooie afwisseling van melodieën. 
Ook het Sanctus van Schubert werd prachtig door de fanfare gespeeld.  Als slot werden we nog 
getrakteerd  op een vlotte melodie “ Opzij, opzij, maak plaats,.... “. 
Een daverend applaus bewees hoe mooi het was. Langs deze weg willen we de dirigent en alle 
muzikanten van harte proficiat wensen voor de prachtige klanken.  
Het was echt adembenemend mooi ! Hartelijk dank daarvoor. 
Het werd een fijne, verzorgde en vooral een intense Sint-Ceciliaviering.    
  
En, we waren nog niet uitgefeest. Christus Koning is tevens het patroonsfeest van de Chiro. Al vlug 
vulden onze kerk zich terug met de jonge gasten, netjes in hun uniform, vergezeld door de leiding. Er 
werd gebeden voor vriendschap, geborgenheid en vooral voor elkaar, om zich thuis te voelen bij 
elkaar en niemand uit te sluiten. Uitbundig zongen ze alle liedjes mee.  
Priester Paul legde de betekenis van Chiro uit. 
Chiro komt van de Griekse letter chi (X ) en rho ( P ) wat verwijst naar Christos, Christus. 
De viering werd afgesloten door  het uitbundig zingen van hun bivaklied. 
Proficiat aan de leiding voor het verzorgen van de viering.  
Ook van harte een dikke proficiat aan alle kinderen voor het meebidden en vooral voor het uitbundig 
meezingen. 
Dank u wel aan priester Paul om beide vieringen na elkaar voor te gaan en te verzorgen. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



ABONNERING KERK & LEVEN 
Neem een kijkje op pagina 11 aub! 
 
 
In dit nummer 48 van Kerk & Leven werd een gepersonaliseerde herinneringsoverschrijving gedrukt 
op pagina 11 voor alle huidige abonnees van wie de betaling op maandag 21 november nog niet 
geregistreerd was. 
Blader even snel naar pagina 11 van dit nummer! 
- Vindt u géén herinneringsoverschrijving op pagina 11? 
Prima! Dan hebt u uw abonnement betaald vóór 21 november. Uw abonnement voor 2023 wordt eind 
december automatisch verlengd. Hartelijk dank om dit zo stipt in orde te brengen! 
- Vindt u op pagina 11 uw gepersonaliseerde herinneringsoverschrijving? 
Dan zijn er 2 mogelijkheden: 
• Ofwel hebt u uw abonnement voor 2023 nog niet betaald. Stel niet uit en betaal vandaag nog 
uw abonnement zodat u Kerk & Leven ook na Nieuwjaar zonder onderbreking blijft ontvangen. 
Gebruik de betalingsgegevens op uw gepersonaliseerde herinneringsoverschrijving.  
De prijs bedraagt  46 euro voor een jaarabonnement van 2023. 
• Ofwel kwam uw storting toe op onze rekening in de verwerkingstijd tussen 21 en 30 november. Dan 
hoeft u met de herinneringsoverschrijving op pagina 11 uiteraard géén rekening te houden. Wees 
gerust: uw abonnement voor 2023 komt in orde! 
 
Vragen? Contacteer de abonnementenverantwoordelijke. (De contactgegevens staan vermeld boven het 
overschrijvingsformulier op pagina 11.) 

 
--------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
 
WOLFSDONK 
 
OVERLIJDEN 
Lieve Vreven,  echtgenote van de heer Luc Ringoot,werd geboren te Sint-Agatha-Berchem op 22 
september 1958. Ze is zachtjes ingeslapen thuis in Wolfsdonk op 8 november. 
Aan de familie van Lieve biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan. 
We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan haar, mogen zij bij elkaar en in 
de vele warme herinneringen troost en steun vinden. 

 
 
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 

 
 
 
LANGDORP 
Zondag  4 december: Eucharistieviering om 10.30 u 
-Louis en Frans Weckhuysen 
-Elisa Pauwels 
-Marcel Verhoeven en Maria Mertens 
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GIJMEL 
Zaterdag  3 december: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  4 december: Gezinsviering om 9.30 u. 
-Roger Vanhelmont, ouders en schoonouders en familie Van den Brande 
 
 
----------------------------------------------------- 
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 

http://www.denabt.be/

