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GEBED BIJ DE DERDE ADVENTSKAARS 
 
Heer, 
in de wereld van vandaag roept Gij ons 
om getuigen te zijn van het licht. 
De derde kaars die wij aansteken 
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid. 
Vervul ons met aandacht 
voor de minste medemens, 
en help ons te geloven 
dat, waar mensen elkaar dragen, 
Gij midden onder ons aanwezig zijt. Amen. 

Hierbij kan men aansluiten met een smeekbede om ontferming: 'Wek mijn zachtheid weer...'. 
Ofwel laat men nog eens nadrukkelijk en al zingend de vraag klinken die aan de wachter wordt 
gesteld: 'hoe ver is de nacht, hoe ver? Wachter hoe ver is de nacht..?' 

[Thomasvieringen-KULeuven] 
 
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! 

 



--------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
 
GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 
René Elsen, weduwnaar van Victorine De Keyser, geboren in Begijnendijk op  
17 februari 1929 en heengegaan in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek op 19 november. 
Langs deze weg  biedt Samana aan gans de familie haar christelijke deelneming aan. 
 
 
WOLFSDONK 
 
ONZE SCHOOL WOLFSDONK 
ADVENTSVIERING OP VRIJDAG 16 DECEMBER 
Graag nodigen we (groot)ouders, vrienden en familie uit om de adventsviering bij te wonen met onze 
schoolkinderen en het leerkrachtenteam op vrijdag 16 december om 9 uur Sint Antoniuskerk te 
Wolfsdonk. 
Voorganger: priester Rudy Borremans 
 
“Laten we met z’n allen lichtjes zijn 
voor groot en klein. 
Fijn… als jij er ook zou bij zijn.” 
 
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 
 
 
 

mailto: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 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
LANGDORP 
Zondag  11 december: Gebedsviering om 10.30 u 
 
GIJMEL 
Zaterdag  10 december: Gebedsviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  11 december: Eucharistieviering om 9.30 u. 
-Jaargetijde voor Paula Alaerts, Rene en Guy Aerts en familie 
-Nieke Hendrickx 
-Jaargetijde voor Gerard Steurs en familie 
 
----------------------------------------------------- 
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 
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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/

