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GEBED BIJ DE VIERDE ADVENTSKAARS 
 
God, in de vierde kaars van de adventskrans 
leggen wij ons ja-woord 
als antwoord op Uw vraag 
om in ons geboren te worden. 
Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn' 
zichtbaar wordt in het werk van onze handen, 
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken. 
Zo kan Uw licht groeien in ons midden, 
van dag tot dag, alle dagen van ons leven. Amen. 
 

 
 
 
Kom na de eucharistieviering van 15.00 u. samen met ons  gezellig van de kerstsfeer proeven...  
Wij zorgen voor lekkere hapjes en tapjes, standjes met de meest uiteenlopende ambachtelijke 
producten, kerstartikelen en heel wat vertier! 
Tot dan! 



18 december 
Vierde Adventszondag 
Mattheüs  1,18-24 

 
 
Geleid door God zelf 
Dit liturgisch jaar volgen wij het evangelie zoals Mattheüs het heeft opgetekend. We zitten nog 
helemaal in het begin van het verhaal. Jezus moet nog geboren worden. Hoe gaat God te werk om in 
onze wereld binnen te komen? In Bijbelse beeldspraak kan dat gebeuren via een droom, zoals hier bij 
Jozef, die verloofd is met Maria. Dromen is hier zeker geen bedrog. Ook hun verre voorvader Jozef, die 
door zijn broeders verkocht was als slaaf in Egypte, werd herhaaldelijk geleid door dromen van 
Godswege; het lijken wel 'dromen' langs waar God dubbel creatief wordt. Daar komen we nog op 
terug na Kerstmis, waar Jozef – weeral in een droom – afleest dat hij met Jezus en Maria moet vluchten 
naar Egypte. God zal zelf alles in goede banen leiden, en zo zal Hij Jezus maken tot een nieuwe Mozes 
die zijn volk weghaalt uit de slavernij. 
God is hier duidelijk de regisseur van het gebeuren. Hij had het aanvankelijk zo goed bedoeld met de 
mens, toen Hij die in het aards paradijs de opdracht had gegeven goed zorg te dragen voor zijn 
schepping. Mens en medemens heeft Hij hen geschapen om in alles Zijn liefde met elkaar uit te 
beelden. Maar, zo vertelt het verhaal, de mens heeft het spoedig verkorven; hij is zelfs gaan moorden. 
Heel het Oude Testament is niet anders dan het verhaal van de mens die kat en muis speelt met God. 
En telkens tracht God de mens weer voor Zich te winnen. 
Tot God besluit, en zo komen we in het evangelie terecht, : 'Ik ga zelf tussen dat weerspannige volk 
wonen'. Het Godsvolk van toen, droomde al zolang dat er iemand zou komen door God gezonden. De 
profeten hadden het voorspeld: een nieuwe David. En hier komt die droom weer tot leven. Jozef 
verneemt dat het de Messias is, die in de schoot van Maria, zijn verloofde, verwekt is door Gods Geest 
zelf. Ge moet hem de naam Jezus geven, dat wil zeggen: God komt reddend nabij. Men zal hem ook 
Immanuel noemen; in vertaling betekent dat: God is met ons. Hij staat aan onze kant; Hij blijft voor 
ons kiezen. 
Eerst Gods droom met Adam, waaruit die wakker wordt om voortaan mens en medemens te zijn, Gods 
beeld en gelijkenis, geboren om lief te hebben. Nu, bij het begin van het Nieuwe Testament, die droom 
van Jozef, waarin hij verneemt dat God tussen ons komt wonen. Wakker geworden, zo besluit het 
evangelie van vandaag, voert Jozef correct uit wat Gods engel hem heeft opgedragen. 
En wij, meer dan tweeduizend jaar later, dromen wij nog mee met God? Of is die droom helemaal weg? 
Als wij bidden: 'Uw Rijk kome' en 'Uw wil geschiede!' moeten we dan niet alles op alles zetten om daar 
ook naar te leven? En wat God wil, leren we best van Jezus zelf. Als 'zijn leerlingen' zijn we geroepen 
om Gods liefde, in al haar aspecten, handen en voeten te geven in onze samenleving en in onze wereld 
van vandaag. Alleen zo komen we in stemming om echt Kerstmis te vieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
LANGDORP 
 
ADVENTSVIERING 
Op 16 december vieren de schoolkinderen de advent  samen met Priester Paul en de leerkrachten in 
onze Sint-Pieterskerk om 09.00 u. Hartelijk welkom aan familie en vrienden. 
  
VERSIEREN KAPEL 

 
 
Samen met enkele kinderen van de lagere school heeft Rosa het kapelletje aan de  
Sint-Pietersschool versierd voor de advent.    
Dank u wel aan de kinderen en aan Rosa om het ieder jaar zo mooi te maken. 



 GIJMEL 
  
ADVENTSVIERING 
De viering samen met Priester Paul, de schoolkinderen en leerkrachten gaat door op vrijdag 16 
december in onze Onze-Lieve-Vrouw van  Fatimakerk in Gijmel om 11.00 u. 
Hartelijk welkom aan familie en vrienden. 
 
WOLFSDONK 
 
OVERLEDEN 
 
Louis Van Rompay, echtgenoot van Josephina Vrancken, geboren in Herselt op 5 januari 1931 en thuis in 

Wolfsdonk zachtjes heengegaan op 23 november. Louis was lid van Samana. 

 
 
Ann Van Aelst (Juffrouw Ann) werd geboren in Langdorp op 5 oktober 1936 en is zachtjes ingeslapen 
in het woonzorgcentrum St. –Barbara Herselt op 26 november. 
Zij was de weduwe van Louis Verbruggen. 

 
 
 
Aan de families van Louis en Ann biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke 
deelneming aan. 
We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de 
vele warme herinneringen troost en steun vinden. 
 
 



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 
 
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). 

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


----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
LANGDORP 
Zondag  18 december: Eucharistieviering om 10.30 u 
 
GIJMEL 
Zaterdag  17 december Eucharistieviering om 15.00 u. 
De kerstmarkt gaat van start om 16.00 u. Daarom zal de viering 
uitzonderlijk om 15.00 u. doorgaan. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  18 december: Gebedsviering om 9.30 u. 
-Lea Verbraeken 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-Louis Alaerts en Maria Andries 
-Irene Verbeeck, Staf Vanderborght en familie 
-Mil Brems-Roza Verbeeck 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 
 
ZALEN 
 

Zaal Den Abt Wolfsdonk 
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck 
telefoon: 0477/18.20.68 
Reserveren kan via www.denabt.be 
 

 
 

http://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 


