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ZALIG KERSTFEEST 
 

 
 

 
 
Liefde 
is het licht 
waarmee Gij vandaag ons raakt, 

Liefde 
als een Woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een Mens met erbarmen, 
ons zo nabij. 

Liefde 
als een goede tijding, 



als een beter vaderland, 
als onderdak voor ons allen. 

Nergens 
zo goed te lezen, 
zo verstaanbaar gemaakt 
dan in de geboren herder Jezus Messias. 

Gezegend zijt Gij 
om Hem: 
dat Hij met U 
in de eenheid van de Geest 
moge leven in de gloria! 

(Gebed van Sytze de Vries, uit Bij gelegenheid (I), Zoetermeer, Meinema, 2005, p. 130)  

 
25 december 
KERSTMIS – Geboorte van de Heer 

Lucas  2,1-14 en 15-20 of Joh  1,1-18 

 
God komt bij ons wonen 

Met Kerstmis gedenken wij hoe God tussen ons is komen wonen. De verteller (Lucas) maakt van een 
alledaags gebeuren iets heel bijzonder. Dat er kinderen geboren worden op aarde is zo gewoon, maar 
dat er geen plaats voor was in de beschaafde wereld zodat ze moesten uitwijken naar een beestenstal, 
trekt hier toch onze aandacht. Maar er is nog veel meer! 
Heel wat details in het verhaal wijzen ons op het heel bijzondere ervan. Jozef, Maria's verloofde, wist 
wel wat er gaande was. Zijn droom, die we vorige zondag al beluisterde, krijgt hier concrete vorm. 
Maar niet onbelangrijk is de vermelding dat hij een nakomeling is van de onvergetelijke David, voor 
elke Jood een model-koning, zoals ze er nooit een hadden gehad. De Messias, Gods uitgestoken hand, 
waar ze zo naar uitkeken, zou hun nieuwe David worden. 
David was ooit een herdersjongen die van bij zijn schapen werd gehaald om tot koning gezalfd te 
worden en voortaan zijn volk te hoeden in Gods naam. Dat blijkt nu ook de roeping te zijn van dit 
pasgeboren kind dat we later onverbloemd horen zeggen: “Ik ben de goede Herder!” In het verder 
verhaal zal dit uitvoerig geïllustreerd worden.  
Was het daarom dat het eerst de herders waren die op de hoogte moesten worden gebracht van de 
geboorte van de nieuwe David? Kwam er een nieuwe Herder aan, die hun grote leider en voorbeeld 
zou worden? Waren zij misschien  de voorboden van zijn leerlingen. Zij worden hier alleszins 
'kroongetuigen', zoals de apostelen dat zullen worden. 
Zie ook wat als een rode draad doorheen heel het verhaal is geweven: Maria, Jozef, de herders en het 
hele gebeuren worden duidelijk van bovenaf geleid. De engelen, boodschappers van God zelf, hebben 
het hier bijzonder druk: Maria uitnodigen om in Gods dienst te willen staan; de droom van Jozef om 



Maria in alles te ondersteunen; en nu ook de herders, zij doen correct wat de engelen hun hadden 
opgedragen: 'Ga het kind opzoeken, want Hij is de Redder, de nieuwe David, Christus, Gods gezalfde, 
(die op het einde van het hele verhaal 'Koning van het heelal' zal worden genoemd)! 
Het volk wachtte al zo lang op die Messias. Het onthaal is teleurstellend: 'er was voor Hem geen plaats 
in het dagelijks gedoe van de mensen. En het waren slechts enkele eenvoudige lieden die overgelukkig 
werden omdat zij op het einde van die lange wachttunnel het licht mochten zien. En meteen zitten we 
in het Kerstverhaal bij Johannes (evangelie van de dag-mis). 'Het ware licht, bestemd voor alle 
mensen, kwam in de wereld, maar de wereld erkende Hem niet. Hij kwam tussen de zijnen wonen, 
maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen die Hem wél aanvaarden, gaf Hij het vermogen 'kind 
van God' te worden... ' 
Zo toepasselijk op onze samenleving van vandaag!!!  
Zalige Kersttijd!!! 

 

 
 

KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED 
De wereld komt naar de Merode 
 
Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: 10 kerkconcerten van Merodefestival met 
kwalitatieve world- en folkmuziek. 
 
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 2023: 

 

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 
 
 
 
Individuele tickets: € 18 
 
 
Meer info: https://www.merodefestival.be/ 
 
 
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 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
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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  25 december: Kerstdag 
Eucharistieviering om 10.30 u 
-voor alle overleden leden van het zangkoor vanwege de parochie 
 
GIJMEL 
 
Zaterdag  24 december: Kerstavond  
Eucharistieviering om 18.00 u. 
-voor alle overleden leden van het zangkoor vanwege de parochie 
-Elza Van Roosbroeck, Louis Van Wesemael, Annemie Van Wesemael en Gaby Corbeels 
  vanwege tante Stef en nonkel Jean 
-Jean-Louis Buyck, Clothilde Lauwereys, Arabelle Buyck en Marie-Louise Faugère 
 
WOLFSDONK 
 
Zaterdag  24 december: Kerstavond  
Gebedsviering om 23.00 u. 
-voor alle overleden leden van het zangkoor vanwege de parochie 
 
 
Zondag  25 december: Kerstdag 
Gebedsviering om 9.30 u. met Kerstspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



----------------------------------------------------- 
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/

