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Heer,
Op de eerste dag van het nieuwe jaar
kijken vele mensen nog eens
om naar wat er allemaal gebeurde
in het jaar dat nu voorbij is.
Maar vandaag mogen we uitkijken naar dagen
die ons in het nieuwe jaar door U zullen gegeven worden.
Wil in het nieuwe jaar naar ons kijken
zoals een moeder naar haar kind kijkt
Of zoals een goede herder naar zijn schapen kijkt.
Help ons in het nieuwe jaar
samen gelukkig te worden.
Amen
DE PASTORAAL VAN DE TOEKOMST VOOR GROOT-AARSCHOT:
ZONE SINT-ROCHUS
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Recente cijfers geven aan dat circa 5% van de bevolking wekelijks te kerke gaat, 9,5% als praktiserend
katholiek wordt bestempeld en dat 51% zichzelf katholiek noemt. Een belangrijk deel van de mensen
is dus op een of andere manier nog (nauw) verbonden met onze Kerk. Toch neemt de
kerkbetrokkenheid af en zien we onze parochies zoals we ze nu kennen, krimpen. We hoeven echter
de moed niet te laten zakken! Deze en andere cijfers tonen aan dat mensen ook vandaag spiritueel
zoekend zijn, nood hebben aan plaatsen en momenten waarop ze kunnen stilvallen in deze drukke
wereld, verbondenheid kunnen voelen, kunnen bezinnen en nadenken over waar het echt toe doet in
ons leven…
Vanuit het Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen werden de huidige acht Aarschotse
parochies (Onze-Lieve-Vrouw Aarschot, Christus Koning Aarschot, Heilig Hart Ourodenberg, Sint-Pieter
Langdorp, Sint-Antonius Abt Wolfsdonk, Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel, Sint-Nicolaas Rillaar en
Sint-Cornelius Gelrode) aangespoord om samen na te denken over de toekomst van onze pastorale
werking. Binnen het project ‘Nieuwe wegen banen’ werden in het najaar van 2016 verkennende
gesprekken gestart hoe de huidige parochies op termijn nauwer zouden kunnen samenwerken.
Medewerkers, die nu verbonden zijn aan de verschillende kerken, dachten in gemengde groepen
creatief na over hoe vieringen in de toekomst in te vullen (liturgie), hoe armen en zwakkeren vanuit
onze christelijke inspiratie te ondersteunen (diaconie), hoe mensen vandaag iets bij te leren over
(catechese) of warm te maken voor de Blijde Boodschap (evangelisatie) en hoe gebouwen en gelden
op een ethische manier te beheren voor pastorale en socio-culturele doeleinden (tijdelijke). Deze
avonden werkten zeer inspirerend: er werd gedroomd van hoe we samen in groot-Aarschot Kerk
willen zijn in de toekomst, op een positieve, frisse en aantrekkelijke manier.
Vanaf het voorjaar van 2017 gingen zeven leken – Eliane Kiesekoms, Wilfried Van Welde, Toon Ooms,
Lieve Verbiest, Roger Janssens, Petra Van den broeck en Jonas Danckers – uit de verschillende
parochies, samen met de priesters Jan, Huub en Paul, verder aan de slag om een plan uit te werken
hoe een gezamenlijke toekomstige pastorale werking op touw te zetten: een pastorale zone Aarschot.
Enkele belangrijke uitgangspunten zijn zo voorop gesteld: we willen een frisse, positieve en open sfeer
uitstralen binnen onze kerken; we versterken wat lokaal goed loopt en sterk is maar durven ook
nieuwe activiteiten opzetten. Het Zonale eet het lokale zeker niet op maar versterkt de lokale
geloofsgemeenschappen en parochies. De zone stimuleert samenwerking en uitwisseling van
positieve ervaringen, maar neemt niet over. Vanuit “Geloof, Hoop en Liefde”, samenwerking en
dynamiek op gang laten komen dus.
Op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, 15 augustus 2018, werd een lijvig document ingediend bij het
Aartsbisdom met deze uitgangspunten. De nieuwe zone Sint-Rochus Aarschot kreeg zo de volle steun
van hogerhand en zal vanaf het voorjaar van 2019 van start gaan. Naast de huidige priesters Huub
Gerits en Paul Van der Stuyft, zal ook priester Rudy Borremans vanaf 2019 onze zoneploeg vervoegen.
Een nieuwe impuls die ons extra moed geeft! Ook pastoraal werkster Maria Terweduwe, vele
vrijwilligers en de gepensioneerde priesters zullen zich blijven inzetten waar nodig en mogelijk. De
fusie van de parochies (één parochie Gelrode-Rillaar, één parochie Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel en
één stadsparochie Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning Aarschot en Heilig Hart Ourodenberg) wordt
verder uitgerold, maar de nieuwe pastorale zone zal vooral zichtbaar worden in verdere
samenwerking, nieuwe vieringen en initiatieven om zoekende mensen vandaag een hedendaags
antwoord trachten te geven vanuit de lange en rijke christelijke traditie. We dromen van een werking
waar men de Geest voelt waaien! Een zone met goesting!
In de maanden januari en februari zal nog uitgebreid gecommuniceerd worden over de opstart van de
zone Sint-Rochus. Op 24 maart 2019 volgt dan een aanstellingsviering voor de hele zoneploeg –
verantwoordelijke leken én priesters. Zone Sint-Rochus Aarschot wil een positief verhaal vormen om
de huidige geloofsgemeenschappen en nieuwe zinzoekers te inspireren. Een droom van verstilling,
verdieping en verbinding.
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Kind-aan-huis
'Kop in de wolken en voeten op grond' zo zou je deze finale van het kindheidsevangelie bij Lucas
kunnen samenvatten. Die pelgrimstocht naar Jeruzalem, om er het Pascha (bevrijdingsfeest) te gaan
vieren, lijkt wel heel belangrijk in het verhaal dat de evangelist gaat aanvatten.
De tendens is gezet. Wij worden uitgenodigd om met Jezus op weg te gaan naar 'waar God woont met
de mensen' (symbool hiervan is de tempel in Jerusalem). Wat voor zijn ouders gewone plichtpleging
is, wordt voor de twaalfjarige Jezus een 'thuiskomen bij God, die Hij met veel liefde zijn 'Vader' noemt.
“Wisten jullie dan niet dat ik met heel mijn wezen onlosmakelijk verbonden ben met de diepste
bekommernis van mijn Vader?” Hij is 'kind-aan-huis' bij zijn hemelse Vader. Hij woont en hoort
helemaal bij God.
Het aantreden van Jezus wordt een openbaring van God zelf. In Jezus zullen we God zelf aan het werk
kunnen zien, zo gans anders dan de rabbi's (leraren in de tempel) het leren. Hij zal een 'levende God'
verkondigen, die elke theorie overstijgt.
Jezus was zoek geraakt. 'Drie dagen' hadden zijn ouders nodig om Hem te vinden. Het zijn dezelfde
bange dagen als die van zijn leerlingen na de kruisdood. Maria van Magdala, de Emmaüsgangers, de
leerlingen zelf... ook zij waren angstig en radeloos na de dood van Jezus. Ze waren hem kwijt. 'Na drie
dagen, had Hij gezegd, zal Ik opstaan!' De ontmoeting met de verrezen Heer (die naar de Vader is
gegaan) zal een nieuw begin zijn voor hen die geloven. Maar zij/wij zullen daartoe weer dezelfde weg
moeten gaan als Jezus, vertrekkend van het Galilea van ons dagelijks leven, Gods droom (het hemels
Jeruzalem) tegemoet. Hij zal ons vergezellen, als we Hem maar blijven vinden op onze levenstocht.
'Kop in de wolken en voeten op de grond.' Ons hele leven, de persoon die we zijn, speelt zich af tussen
hoofd en voeten. Wij leven van kop tot teen. Jezus leert ons hoe we dat best aanpakken: met ons hoofd
(onze gedachten, ons gevoel en ons verstand) vertoeven wij best bij 'wat God bezig houdt' om dan er
met handen en voeten trachten naar te leven. Vanuit die 'verheven' situatie daalt Jezus af naar de
werkelijkheid van iedere dag. Hij gaat met zijn ouders gewillig weer naar Nazareth. God komt thuis in
het dagelijks leven van ons menselijk bestaan. Het feest van Gods menswording (Kerstmis) krijgt hier
concrete vorm. Het belooft verder met Hem een boeiend verhaal te worden.

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES
Doopvieringen
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden
daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
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.
………………………
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----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
KINDEREN VERSIEREN HET KAPELLETJE VOOR DE ADVENT
Ook dit jaar hebben enkele leerlingen van het vierde leerjaar, samen met Rosa, het kapelletje mooi
gemaakt voor de advent.
Een mooi initiatief…Hartelijk dank daarvoor!
…………………….
Invoegen foto kapelletje
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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
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.
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 30 december: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.
Ochtendvieringen:
Dinsdag 1 januari om 9.00 u.

GIJMEL
Zaterdag 29 december: Gebedsviering om 18.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.

WOLFSDONK
Zondag 30 december: Gebedsviering om 09.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.

----------------------------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.
…………………
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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

