Week: 3 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------………………………….
Invoegen foto 8 kerken
F4422b3
………………………….

CATECHESE IN DE NIEUWE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS GROOT-AARSCHOT
We geven je deze week graag een woordje uitleg bij één van de domeinen binnen de pastorale zone,
namelijk de catechese.
In zijn visietekst: “de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop VlaamsBrabant en Mechelen aan, meer aandacht te besteden aan volgende domeinen: evangelisatie, liturgie,
het tijdelijke, diaconie en catechese.
Het was zijn bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om samen met de
dienstdoende priesters een zoneploeg te vormen en elk domein te concretiseren in de dagelijkse
pastorale zorg.
De afgelopen twee jaar wisten een zestal mensen zich geroepen een ploeg te vormen ter bevordering
van de lokale kerkgemeenschap, Aarschot.
Elk lid van de ploeg nam de opdracht aan om een domein te behartigen, niet met de intentie
geïsoleerd aan de slag te gaan, maar om in overleg elkaar te verrijken en te versterken.
Met de installatie van de zoneploeg op 24 maart 2019 maken we de wereld duidelijk, dat diversiteit in
het kerkelijk beleid, belangrijk en nodig is. De kracht van het evangelie zal zichtbaar worden in
gedeelde zorg en in de verantwoordelijkheidszin van zowel vrouwen als mannen.
Vandaag focussen we op het domein van de catechese.
Veel mensen zijn op hun manier op zoek naar “zin”: de zin van het leven, zin van de wereld, de zin van
werken, zin van zorg voor elkaar, zin van respect voor de aarde, de zin van lijden, enzovoort.
Sommigen vinden een antwoord in muziek, anderen in wetenschap, of in film, lectuur, kunst, …
Het zoeken naar zin brengt ons in een proces dat soms een leven lang duurt. Ook vanuit ons geloof
kunnen wij proberen een antwoord te geven aan de zoekende medemens. Want ook geloven is een

zoekproces, en gelukkig niet langer een éénrichtingsverkeer waarbij de zoekende moest bestookt en
beladen worden met kennis, regels en gewoonten.
Catechese kan zo van grote betekenis zijn in de ondersteuning van mensen tijdens hun zoekproces.
Vanuit de Bijbelse verhalen, de visies en de acties die erin voorkomen, kan je je leven zelf voeden.
Met onze catechese willen wij alle mensen, jong en oud, helpen om God onderweg te ontmoeten.
God ontmoeten wil zeggen dat wij dicht bij Hem komen die ervoor zorgt dat ons geloof en vertrouwen
in een mooiere wereld zullen groeien. Dat kunnen we doen door ervaringen te delen en te leren van
én door elkaar. Er moet plaats zijn voor geloof en ongeloof, voor twijfel en vraag, voor ervaring en
openbaring. Zo vormen wij gemeenschap met elkaar en met God, want niemand kan alleen verder: We
hebben mekaar heel erg nodig!
Catechese moet zorgen dat er goed voedsel is voor iedereen die in het huis van God woont of er
komt aankloppen. We hebben een groot, luchtig en smakelijk meergranenbrood nodig!
We hebben natuurlijk de sacramentencatechese (doopsel – eerste communie – vormsel – huwelijk –
overlijden), maar er is meer nodig dan dat.
Catechese beslaat vele vormen, vele visies. Wat geloven de mensen in mijn buurt, in mijn land? Waar
verschillen we van elkaar? Daar moeten we over kunnen praten!
Catechese moet smakelijk zijn: het moet aanzetten tot meer honger of trek! Er bestaan immers zelden
pasklare antwoorden op het zoeken naar zin!
Catechese moet groot en luchtig zijn: we moeten het kunnen delen met velen, en toch moet het
gemakkelijk verteerbaar zijn voor iedereen, want iedereen mag komen aankloppen aan onze deur. Wij
heten iedereen van harte warm welkom die op zoek is naar antwoorden op levensvragen.
Wij gaan zorg dragen voor iedereen die de vraag stelt naar een sacrament en hen warm en met open
armen onthalen.
Want catechese is levenslang een hand reiken, is ieder seizoen opnieuw zaaien, een geschenk
aanbieden, en samen op weg gaan naar een nieuwe wereld waar wij allemaal samen het leven
delen met elkaar! Dat gaan we samen doen in onze zone Sint-Rochus Aarschot!
tekst: Rudy Borremans en Wilfried Van Welde

20 januari
Tweede zondag door het jaar
Johannes 2,2-12
De vervulling
'Op de derde dag!' Zo begint Johannes zijn Kana-verhaal. Dat is, zo zal later blijken, 'Verrijzenisdag”, de
dag waarop 'leven' sterker is dan 'dood'. Ook hier op dit feest zijn de leerlingen de eerste getuigen, en
is Maria, de moeder van Jezus, een bekwame gids in 'geloven'. Luisteren naar Jezus, ook al doorzie je
niet meteen zijn plannen, is veruit het beste.
Wat Jezus deze dienaren te doen geeft, is wel héél symbolisch. Die zes reinigingsvaten die ze moesten
vullen, zijn niet zomaar kruiken. Zij staan daar om godsdienstige verplichtingen (voorschriften) na te
komen. Immers de vele Joodse reinigingswetten reikten soms tot in het absurde.
Een vergelijking met onze vele morele voorschriften van pakweg zestig jaar geleden, is hier niet
misplaatst. Het zijn deze detail-pietepeut-wetten die de 'moderne' mens meestal ergeren. Als mensen
spuwen op hun al te rigoristische katholieke opvoeding, dan is het grotendeels daarop.
Jezus neemt deze ingrediënten om water in wijn te veranderen. Wat ergerniswekkende ballast was,
zal Hij veranderen tot innige vreugde. Godsdienstplicht maakt Hij tot een aangename voldoening.
Deze bladzijde is een prachtige inleiding op het boeiend verhaal dat de evangelist ons verder wil
brengen. Water wordt wijn... En toen nam Hij een beker met wijn, zegende die en gaf hem aan zijn
leerlingen: 'Neem en drink hier allen van, want dit is de beker van mijn bloed, zegel van een nieuw
verbond.' Godsdienst wordt 'liefdevolle verbondenheid, vol overgave.'
Hij neemt ons dagelijks leven, soms maar een waterig gedoe, ter harte, om het te 'vervullen' met zalig
genot. En het moet wel heel goede wijn geweest zijn, gezien de pientere opmerking van de

ceremoniemeester. Gods grootheid ontdekken in de alledaagsheid, zijn gelaat zien doorheen het
mistig gedoe van vage gewoonten... hebben wij wel genoeg oog (en hart) voor het wonder?
……………….
Invoegen affiche Sint Antoniusmarkt
F4422a3
……………….

CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP
……………………………..
Invoegen logo Merodefestival
F4422c3
……………………………

Merodefestival begon vorig seizoen met een nieuwe concertreeks in de prachtige Sint-Pieterskerk van
Langdorp. Onbekend werd snel bemind, en niet zelden eindigde de avond met een spetterende
staande ovatie. Verras jezelf en ontdek de wereld in dit tweede seizoen met Galicische warmte, Ierse
folk, gitaargeluiden uit Frankrijk, of zachte klanken uit Zweden of Irak, naast groepen van bij ons, vaak
in een originele combinatie.
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp.
Vrijdag 25 januari om 20.00 u.:
Music for dansers & dreamers: SIRUS (SE-BE-FR)
Twee duo's die graag ten dans spelen, Josefina Paulson en Jonas Akerlund uit Zweden en Sophie Cavez
en Baltazar Montanaro van bij ons (en uit de Provence). Samen een versterkt internationaal
dansorkest dat laveert tussen het hoge Noorden en het zuiden van Frankrijk. Music for dancers and
dreamers, zeggen ze zelf.
………………………..
Invoegen foto Sirus
F4422d3
……………………….

Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,
Contact:
0498 75 82 96
info@merodefestival.be
www.wespvzw.be
BE 0863.441.738
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES
Doopvieringen
Alle doopvieringen starten om 15.00 u.
De doopaanvragen dienen zéér tijdig aangevraagd te worden, ten laatste 2 à 3 weken op voorhand.
Het formulier kan u vinden op onze website www.sintpieterlangdorp.be
Het kan ook rechtstreeks gemaild worden naar ni.adams@telenet.be of afgegeven worden op één van
de 3 parochiesecretariaten.
Soms kan het gebeuren dat door omstandigheden de datum kan veranderen, dat wordt tijdig op de
site meegedeeld.
3 februari : Sint Antonius Abt-Wolfsdonk
3 maart : Sint-Pieter-Langdorp
7 april : Fatima-Gijmel
5 mei : Sint Antonius Abt-Wolfsdonk
9 juni : Sint-Pieter-Langdorp
7 juli : Fatima – Gijmel
4 augustus : Sint Antonius Abt-Wolfsdonk
1 september : Sint-Pieter-Langdorp
6 oktober : Fatima-Gijmel
3 november : Sint Antonius Abt-Wolfsdonk
1 december : Sint-Pieter-Langdorp
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)

MISINTENTIES
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te
danken voor een gunst.
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de
parochie.
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken
vooraf aangevraagd worden.
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT
Onze-Lieve-Vrouw: Zondag om 11.00 u.
Christus-Koning: Zondag om 8.30 u.
Ourodenberg: Zaterdag om 19.00 u.
Rillaar: Zondag om 10.00 u.
Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.
----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
ZONDAG 20 JANUARI : GEEN VIERING IN SINT-PIETER
Op zondag 20 januari is er geen viering in onze Sint-Pieterskerk. We sluiten aan bij de parochianen
van Wolfsdonk die hun patroonsfeest Sint-Antonius vieren.
DOOPVIERING: CAMILLE THYSEN
Op zondag 6 januari werd in onze Sint-Pieterskerk Camille Thysen gedoopt. Camille werd geboren te
Leuven op 5 juli 2018. Ze is het dochtertje van Tom Thysen en Marie Bricheux.
Langs deze weg wenst de parochiegemeenschap Camille en de ganse familie van harte proficiat. Dat
Camille, gesteund door de goede zorgen en de liefde van haar familie, mag opgroeien tot een
liefdevolle meid.
Dat zij, gesterkt door het sacrament van het doopsel, een vreugdevolle leerlinge van Jezus mag
worden.
…………………
Invoegen foto Camille Thysen
F4422e3
…………………

KERSTVIERING : SINT-PIETER
Op dinsdag 25 december vierden de parochianen van Sint-Pieter een mooie, sfeervolle kerstviering.
Terwijl het koor het mooie kerstlied “Stille nacht“ zong, kwamen de priester en de misdienaars in
processie naar voor en legde de priester het kindje Jezus in de kribbe.
Tijdens de offerande zong het koor “Susa Nina“ terwijl Rik op het orgel de “Stille nacht“ speelde.
Voor de zegen en zending nodigde de priester iedereen uit om het slotlied
“Eer zij God“ mee te zingen. Het werd een mooie, intense viering.
Langs deze weg willen we iedereen van harte danken. Dank u wel aan het
Sint-Pieterskoor en aan onze organist Rik om het zo fijn te brengen. Dank u wel aan onze misdienaars,
aan alle helpende handen om de kerststal en bomen te plaatsen, aan iedereen om mee te bidden en te
zingen. Ook een dank u wel aan onze priester Paul voor het verzorgen van de fijne viering.
………………………
Invoegen 5 foto’s Kerstavond Langdorp
F4422f3 + F4422g3 + F4422h3 + F4422i3 + F4422j3
……………………..

WEEKMISSEN IN SINT-PIETER
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld. Indien er door
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de
vieringen op zondag. Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden.
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER
Waar : Pastorij Langdorpsesteenweg 299
Wanneer : Woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u.
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf. Dit wordt wel tijdig
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail
ni.adams@telenet.be
U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen
doopaanvragen,......
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen.
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
KVLV LANGDORP
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of
gevorderd,..

Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief.

GIJMEL
NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZATERDAG 19 JANUARI
De parochieploeg nodigt alle parochianen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.
op zaterdag 19 januari, na de viering van 18.00 u.
Iedereen is van harte welkom.
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen,
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties,
doopaanvragen,…
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u.
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag, om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima.
Jaarprogramma:
21 januari: Koken om 19.30 u.
11-25 februari: Juweeltjes klein deco in koud porcelein om 19.00 u.
25 maart: Koken om 19.30 u.
29 april-13 mei: Tasjes in kurkleer om 19.00 u.
(2 lessen, inschrijven met materiaal bestelling)
17 juni: Koken om 19.30 u.
30 september: Koken om 19.30 u.
21 oktober-11 november: Mochito tas tapestry haken (2 lessen) om 19.00 u.
22 november: Uitstap markt Maastricht-Marchienne-Kirchhoven
OKRA GIJMEL
Wij zijn een groep van 55-plussers.
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen.
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten:
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer),
line-dance, vrijdag wandelen.
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten?
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij: Vandenberg Irène 0472.73.49.65.

WOLFSDONK
CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK
Verantwoordelijke: Leo Janssens
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u.

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be
----------------VIERINGEN
-----------------

LANGDORP
Zondag 20 januari: Geen Eucharistieviering
Ochtendvieringen:
Zaterdag 19 januari om 7.55 u.
Dinsdag 22 januari om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 19 januari: Eucharistieviering om 18.00 u.
met aansluitend Nieuwjaarsreceptie
-Voor het welzijn van alle parochianen.

WOLFSDONK
Zondag 20 januari: Eucharistieviering om 10.00 u.
Patroonheilige Sint Antonius Abt wordt gevierd
-Voor de overleden leden van de Verenigde Fanfare de Verenigde Vrienden van
Wolfsdonk.
-Voor Louis Vanthielen vawege OKRA.
-Voor Gerda Vandeschoot vanwege haar kinderen.
---------------------------Rubriektitel
---------------------------NUTTIGE ADRESSEN
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op
www.sintpieterlangdorp.be
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL
Parochiesecretariaat
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65.
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.

SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK
Parochiesecretariaat
Verantwoordelijke: Leo Janssens
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.
…………………
Invoegen knipsel parochiezaal
F4422k3
……………

WACHTDIENSTEN
Huisarts
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om
08.00 u. nà de feestdag.
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560
Apothekers
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.
http://www.apotheek.be

