
Week: 52  Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
 
1 januari 
Octaafdag van Kerstmis 
H.MARIA, MOEDER VAN GOD 
Lucas 2,16-21 (Numeri 6,22-27) 

 
Nieuw 
Acht dagen na Kerstmis is het sowieso Nieuwjaarsdag, dé gelegenheid om aan mekaar en aan iedereen 
een deugddoend nieuw jaar te wensen. Om deze wens meer inhoud te geven laten we ons vandaag 
inspireren door het evangelie. Het is deels een herhaling van wat we op Kerstdag al beluisterden.  
De herders hadden hemels bericht gekregen dat er met de geboorte van dat kind een totaal nieuw 
tijdperk was aangebroken. Meteen waren ze naar Bethlehem getrokken en zagen met eigen ogen dat 
het waar was, wat hun van Godswege was gemeld. Voor buitenstaanders was het – weliswaar in arme 
omstandigheden-   gewoon een pasgeboren baby, liggend in een voederbak van de dieren. Alleszins 
leek het ver van een koninklijke geboorte. Nochtans, en dat was hun boodschap, was dit kind de 
redding van de mensheid, de nieuwe David, de lang beloofde Messias. Acht dagen later zullen ze Hem 
de naam Jezus geven, in vertaling: God redt! 
Wat de herders vertelden over dat kind was verbazingwekkend. Maar voor zijn moeder leek het alsof 
God zelf haar had toe gesproken: zij bewaarde al deze woorden in haar hart en mediteerde erover. 
Misschien moeten wij dat ook meer doen: overwegen wat God ons doorheen de omstandigheden van 
ons leven wil zeggen, en helpen 'waar' worden wat Hij ons heeft toegezegd. 
En hiermee ben ik dan ook aan mijn bijzondere Nieuwjaarswens gekomen. Ik laat me hierbij leiden 
door een oeroude zegen van Godswege, nog uit het Oude Testament. God had aan Mozes immers 
opdracht gegeven om deze wens van generatie op generatie door te geven en te blijven herhalen voor 
zijn volk, voor zijn mensen. Hij klinkt als volgt:  
“Moge de Heer u zegenen en beschermen” Het klinkt zoals het kruisje dat ik als kind dagelijks van 
mijn ouders kreeg: 'God zegene en beware u'; en zij zijn voor mij altijd een zegen en een beschutting 
geweest. Maar God gaat verder, en ook dat wens ik jullie van harte:  
“Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.” Het kind in de 
kribbe zal de zuiverste afstraling worden van wie en hoe God is. In Hem wordt God zichtbaar tussen 
ons in al zijn menslievendheid en vergevingsgezindheid. En ik wens u allen dat wij een jaar lang dát 
gelaat van God vorm kunnen geven. En die speciale zegen besluit als volgt:  



“Moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Dat we ons niet wegsteken voor Hem 
maar in alle omstandigheden ons gedragen weten door 'liefdevolle nabijheid' en mogen genieten van 
onverwoestbare vrede. Ik wens het jullie van harte toe. Een heel jaar lang.   
 

 
 

KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED 
De wereld komt naar de Merode 
 
Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: 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/ 



----------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------- 
 
WOLFSDONK 
 
OKRA VIERDE KERST 
Donderdag 15 december vierde OKRA WOLFSDONK haar jaarlijkse kerstfeest in zaal ‘Den Abt’. 
Vooreerst vond er een eucharistieviering plaats, met daarin niet alleen aandacht voor Kerstmis zelf, 
maar ook aandacht voor de leden die ons ontvallen waren. 
Nadien volgde de traditionele (overvloedige) kerstmaaltijd.  
Tijdens de pauzes werden er naar goede gewoonte weer moppen getapt, en enkele kerstliederen 
gezongen...  
 
Om deze mooie dag nog mooier af te sluiten kregen de aanwezigen (de afwezigen hadden weer 
ongelijk !) nog een kerstcadeautje mee van het bestuur, dat bij deze gelegenheid ook voor de lens 
poseerde. 
Proficiat aan onze bestuursleden. 
 
 
Het bestuur wenst alle aanwezige OKRA leden, maar ook diegenen die omwille van ziekte of verblijf in 
een rusthuis, of eender welke andere reden, niet konden deelnemen aan dit kerstfeest, alvast een leuk 
eindejaar toe, en een gezond en voorspoedig 2023 ! 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



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). 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
LANGDORP 
 
Zondag  1 januari: Eucharistieviering om 10.30 u 
 
GIJMEL 
 
Zaterdag  31 december: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
 
Zondag  1 januari: Gebedsviering om 9.30 u.  
-Jaargetijde voor Maurice Vanhelmont, echtgenote en zoon 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-Louis Alaerts en Maria Andries 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


