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EVANGELISATIE 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 evangelisatie. 
In zijn visietekst: “de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop Vlaams-
Brabant 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. 
Op het veld van de evangelisatie gaan we - net als in de diaconie - de samenleving in om allerhande 
mensen te ontmoeten - jongeren, volwassenen, ouderen, nieuwkomers, zoekers. En terwijl we hen 
ontmoeten zoeken we om voor hen kansen te scheppen tot ontmoeting en dialoog, tot openheid om te 
praten over zinvragen, tot het smaken van het leven naar Jezus’ voorbeeld.  
Het veld evangelisatie richt zich tot allen die in onze pastorale zones wonen, maar niet direct tot onze 
gemeenschap behoren en er ook niet zelf komen aankloppen. We hopen voor hen meer zichtbaar te 
worden, bijvoorbeeld door een website en een folder te maken. We denken ook aan het organiseren 
van bijvoorbeeld een filmavond of een lezing zodat we een uitgangspunt hebben waarover we daarna 
verder in gesprek kunnen gaan.  



Een gemeenschap van christenen zien leven, trekt nieuwe mensen aan. De manier waarop christenen 
met elkaar omgaan en liturgie vieren, bezit missionaire kracht. Omdat daar de onderlinge liefde, de 
vreugde, de geest van gebed en van vertrouwen zichtbaar en voelbaar worden. We willen mensen 
blijven uitnodigen voor de grotere liturgische vieringen, zoals bijvoorbeeld de patroonsfeesten in de 
verschillende parochies. Dit zijn maar enkele ideeën… 
 
We hopen dat jullie, lezers van het parochieblad, mee zaaiers willen zijn van het evangelie in onze 
samenleving! 
 
 
27 januari 
Derde zondag door het jaar 
Lucas 1,1-4 en 4,14-21 
Het gebeurt hier en nu 
 
Vanaf deze zondag beluisteren we het Jezusverhaal volgens Lucas, de derde evangelist. We zijn 
begonnen aan de 'groene zondagen' door het jaar, die over enkele weken al zullen worden 
onderbroken voor de aanloop naar Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het Lucasverhaal zal nadien 
weer hervatten.  
In zijn aanhef vermeldt de schrijver aan wie hij zijn verhaal richt: 'Theofilus', wat in vertaling 
betekent: 'Gods lieveling'. Zo weet de lezer meteen wat ie waard is. Wij worden als lezer of toehoorder 
in dit verhaal betrokken. Het evangelie wil immers een gefundeerde band leggen tussen de leerlingen 
van Jezus, 2.000 jaar geleden, en ons vandaag, hier en nu. Het lijkt wel alsof we zelf dat alles te beleven 
zullen krijgen. 
En het belooft! 
In zijn thuisbasis, Nazareth, leest Jezus in de Synagoge voor uit Jesaja, een boekrol van toen al meer 
dan 600 jaar oud. In de liturgie lezen wij tot op vandaag meer van die oude geschriften. Maar hoe 
Jezus ermee omgaat... Jesaja heeft het over Gods Geest die hem zalft en bezielt om aan arme mensen 
het blije nieuws te melden dat het tij spoedig zal keren: bevrijding, weer uitzicht op toekomst en een 
zichtbare ingreep van God die genadig is.  
De manier waarop Hij dit voorleest trekt alle aandacht. Het klinkt precies alsof Jesaja zelf in hun 
midden staat. Nooit is die tekst zo actueel geweest dan nu, verkondigt Jezus. Wat Ik hier heb gelezen, 
is zich nu (in Mij) volop aan 't voltrekken. In Jezus treedt God op als de bevrijder van zijn volk. De 
naam Jezus betekent dan ook: God redt! 
En vandaag? 
Kunnen wij in onze liturgie, en in gans onze geloofsverkondiging, nog wel genoeg actualiseren? Of zijn 
het slechts verouderede geschriften die we grijsweg voorlezen? Wist je dat er maar één enkel 
evangelie bestaat, namelijk het geloofsverhaal dat God zelf hier en nu met ons aan 't schrijven is? De 
vier klassieke evangelieën vertellen alleen maar hoe God dat in het verleden altijd heeft gedaan en ook 
nu, vandaag met ons doet. 
Durven wij, zoals Jezus, met vurige overtuiging in onze kerken zeggen: wat we hier komen te lezen is 
God met ons aan ’t doen, nu, in onze tijd, in wat vandaag met de wereld en doorheen ons gebeurt. Zien 
we het ook? Jezus leeft! Zo komen we mét Hem bij de levensbron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP 
…………………………….. 
Invoegen logo Merodefestival 
F4422b4 
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Zaterdag 23 maart om 20.00 u.: 
 
MARTIN SIMPSON EN LES GUITARES MAGIQUES 
Een trio dat helemaal weg is van de steel guitar en zich daar op het podium mee uitleeft. 
En dan de man die meester is op gitaar (ook steel guitar of banjo) en als zanger de hele Britse traditie 
(aan weerszijden van de oceaan) bestrijkt. Op zijn cv heeft hij eenendertig (!) nominaties voor de BBC 
Folk Awards – twaalf maal als Musician of The Year. Of Martin Simpson nu Americaanse old-time, 
blues, Britse folk, Bob Dylan of eigen materiaal speelt: hij is een buitengewone performer, 
onvoorspelbaar en onnavolgbaar, en een origineel gitarist van ongekende subtiliteit. Een avond 
genieten van de gitaar, met veel geschiedenis! 
 
……………………….. 
Invoegen foto Martin Simpson en Les guitares magiques 
F4422c4 
……………………… 

 



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. 
 
 

http://www.wespvzw.be/
http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:ni.adams@telenet.be
mailto:fa921058@skynet.be


----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
ZONDAG 13 JANUARI 2019 : NIEUWJAARSRECEPTIE IN SINT-PIETER 
Zondag 13 januari vierden we de Doop van Ons Heer, tevens wordt dan de kersttijd afgesloten. Geen 
mooier moment om na de viering aan onze parochianen een nieuwjaarsreceptie aan te bieden. Al heel 
vroeg op zondagmorgen was er een drukke bedrijvigheid in de kerk. Enkele trouwe helpers waren 
ijverig bezig om een lekkere receptie in elkaar te steken.Toastjes werden gesmeerd, allerhande 
schaaltjes gevuld met lekkers, boterhammetjes belegd,....  
Alles stond ruim op tijd klaar. Na de viering nodigde de priester iedereen van harte uit om samen nog 
een glaasje te drinken en een hapje te eten. Het was fijn om op deze manier elkaar het beste toe te 
wensen voor het nieuwe jaar. Al heel vlug verdween al het lekkers als sneeuw voor de zon. Langs deze 
weg willen we onze trouwe helpers van harte danken! Ook een dankwoordje aan priester Paul om de 
viering feestelijk te laten verlopen. Dank u wel aan al onze parochianen om mee te vieren, mee te 
bidden en mee te zingen! 
…………………………….. 
Invoegen 5 foto’s receptie Langdorp 
F4422d4 + F4422e4 + F4422f4 + F4422g4 + F4422h4 
…………………………….. 

 



 
 



 



 
 



 
 
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. 
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MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
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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. 
 
Jaarprogramma: 
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 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
25/01+26/01 : Papierslag-Schoolplein Den Abt 
04/03 : Bloedgeven Maandag van 18.00 u. tot 20.30 u.- Zaal Den Abt 
16/03 : ‘t Alternatief : Bierproefavond-Zaal Den Abt 
17/03 : KLJ  eetdag-Zaal Den Abt 
22/03+23/03 : Papierslag-Schoolplein Den Abt 
18/04 : Viering eerste steenlegging 18.04.1842 Bouw huidige kerk 
19/04 : KLJ café-Zaal Den Abt 
21/04 : Landelijke Gilde Paasontbijt-Zaal Den Abt 
 
ONZE SCHOOL : PAPIERSLAG  
Op vrijdagen van 14.00 u. tot 16.00 u. , zaterdagen van 10.00 u. tot 12.00 u.: 
-25 + 26 januari 
-22 + 23 maart 
-24 + 25 mei 
-20 + 21 september 
-22 + 23 november 
 
De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg en onderhoud van parking 
en avontuurlijk (speel) plein recht tegenover “Onze School”. 
Waar : Schoolplein Den Abt 
Veerlestraat 7 te 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 27 januari: Eucharistieviering  om 10.30 u 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendvieringen: 
Donderdag 24 januari om 7.55 u. 
Vrijdag 25 januari om 7.55 u. 
Zaterdag 26 januari om 9.00 u. 
Dinsdag 29 januari om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  26 januari: Gebedsviering om 18.00 u.  
-Staf Moeur 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag  27 januari: Gebedsviering om 09.00 u. 
-Jgt. voor Elisa Torfs-Alfons Raes. 
-Jgt. voor Benny en Danny Steurs, vader Frans en schoonbroer Michel en 
 familie Steurs-Viskens. 
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----------------------------- 

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 
F4422j4 
…………… 

 
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 
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