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David speelt een hoofdrol in heel het Kerstverhaal. Dat Jezus in Betlehem geboren zou worden is aan 
hem te danken. De messias moest immers uit het huis van David komen. Diezelfde David komt tot 
tweemaal toe incognito op bezoek bij het pasgeboren kindje Jezus.  
Eerst verkleedt hij zich in herders (Kerstmis). Hijzelf was eertijds immers een  herdersknaap die 
achter zijn schapen vandaan werd geroepen om zorg te gaan dragen voor heel zijn volk. Zo werd hij de 
voorafbeelding van de éne goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. 
Een tweede keer komt hij op bezoek, deze keer verkleed in drie koningen (Feest van de Openbaring). 
Zijn koningschap staat immers in de harten van de mensen gegrift als een ideaal van samenleven. 
Welvaart en Welzijn hadden onder zijn koningschap het juiste evenwicht gevonden. 
Nadat Jezus als een 'vreemde' koning (was de breuk tussen welvaart en welzijn dan zo groot 
geworden?) wordt ingehaald, is er het onmiskenbaar uithangbordje op het kruis -en het moest zo 
blijven staan- 'Koning van de Joden'!  
Wat hebben wij eraan dat alles te weten?  
1. God komt ons tegemoet in de herderlijke zorg die mensen aan elkaar dienen te besteden. Wij dienen 
Gods gelaat te zijn voor elkaar, zijn handen en voeten, beeld van God. 
2. 'Uw Rijk Kome', zoals Jezus ons leerde bidden, vraagt om een gans andere heerschappij dan 
wereldlijke macht. Het is eerder een herderlijke kracht die om het geluk van mensen begaan is. 
Deze combinatie tussen herder en koning is niet vanzelfsprekend. Alleen God zelf kan dit in ons 
verwezenlijken, zoals Hij dat in Jezus gedaan heeft. Het blijft voor ons een uitdaging: 'Macht heeft 
maar zin als ze dienstbaar is!' Op die wijze kan ook jij mini-ster worden. Dát is die ster uit het Oosten, 
die een nieuwe dageraad aankondigt. 
 
 
 



 
 
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES 
Doopvieringen om 15.00 u. : gebeuren telkens op de eerste zondag van de maand.  
(telkens in een andere parochie). Doopheer is Paul Van der Stuyft .  
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. 
7 januari  : Sint-Pieter Langdorp 
4 februari : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk 
 
 
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. 
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LANGDORP 
 
KERSTVIERING IN SINT-PIETER 
Maandag 25 december vierden de parochianen van Sint-Pieter een mooie kerstviering.   Terwijl het 
kerstliedje “ Maria die zoude naar Bethlehem gaan “ gezongen werd, kwamen de priester en de 
misdienaars in processie naar voor en legde priester Paul het pas geboren kindje in de kribbe.  Het 
Sint-Pieterskoor, begeleid door onze organist Rik Pijpers, zong tijdens de offerande het aloude lied “ 
Stille nacht “  Het ‘'” Sanctus van Schubert “ werd zeer stemmig gebracht.  Voor de zegen en zending 
nodigde de priester de mensen uit om het slotlied “ Eer zij God in onze dagen” mee te zingen.  Het 
werd een mooie, ingetogen viering, iedereen bad en zong intens mee. 
Op het einde bedankte de priester alle helpende handen om van deze kerstviering iets moois te 
maken. 

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


Ook wij willen, langs deze weg, iedereen van harte danken.  Vooral dank u wel aan ons Sint-
Pieterskoor en onze organist Rik om zeer geregeld te komen oefenen en de viering zo fijn te 
verzorgen.  Dank u wel aan al onze misdienaars die het weer zo goed en eerbiedig gedaan 
hebben.  Dank u wel aan onze lectoren, aan alle helpende handen om de kerststal en de bomen te 
plaatsen, aan allen voor de kleine en grote klusjes in en om de kerk. 
En vooral dank u aan priester Paul voor het verzorgen van de mooie viering. 
  
………………………… 
Invoegen 5 foto’s kerst Langdorp 
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SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
Woensdag 31 januari: Pedagogische studiedag 
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari 
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag 
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis 
Donderdag 10 mei: Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest 
 
 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Vanaf oktober wordt er terug secretariaat geopend 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 
 
KERSTAVOND IN GIJMEL 
Een talrijke opkomst van onze parochianen in de  O.-L.-Vrouw van Fatimakerk op de vooravond van 
Kerstmis. Rechts van het altaar beeldden de kinderen een levend Kersttafereel uit; engelen, herder, 
Jozef en Maria met het Goddelijke Kind. Aandachtig en vol overtuiging zong ons vaste koor de 
warmste Kerstliederen.  
Namens de parochie, hartelijk dank aan onze priester Paul Van der Stuyft voor deze mooie 
kerstviering. Hartelijk dank aan iedereen, het koor, de organist Luc Luyten, misdienaars en 
vrijwilligers die voor de bloemen en voor de kerststal zorgden. 
Het was een heel mooie en feestelijke viering.  
………………………. 
Invoegen 5 foto’s kerst Gijmel 
F4422g1 + F4422h1 + F4422i1 + F4422j1 + F4422k1 
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KERSTFEEST BIJ OKRA GIJMEL 
Op maandag 18 dec.  zaten we weer met een grote groep leden aan de feesttafel in de fanfarezaal. 
Spijtig dat er een paar ziek waren want ze hebben wat gemist. 
Na enkele mededelingen en een fijn kerstverhaal begonnen we aan onze viergangenmenu. 
Na voorgerecht en soep was er pauze. Yves speelde ten dans. Zo kon al wie wilde de benen even 
strekken. 
Ook na ons lekker hoofdgerecht waren er weer dansers op de vloer. Anderen gingen bij elkaar een 
gezellig babbeltje slaan. 
Na nog een gebakje, koffie en een koekje gingen we huiswaarts. 
Iedereen kreeg nog de kalender “ 60 jaar Okra “ mee. 
Het was een gezellige en warme namiddag. Bedankt aan allen die dat mogelijk gemaakt hebben..    
……………………… 
Invoegen 1 foto kerstfeest Gijmel 
F4422l1 
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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,…  
 
 
 
SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL 
Woensdag 31 januari: Pedagogische studiedag 
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari 
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag 
Zondag 15 april:  Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis  
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest 



 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA (KAV ) GIJMEL 
Iedere maandag namiddag: fietsen, vertrek op kerkplein om 13.00 u. en terug rond 16.00 u. 
Iedere dinsdagnamiddag: hobby samenkomst, parochiezaal Gijmel van 13.00 u. tot 16.00 u. 
Wij vragen gemotiveerde jonge krachten om actief deel te nemen aan activiteiten in onze vereniging. 
‘Samen’ kunnen we veel organiseren. Kom gerust een kijkje nemen bij onze volgende lessen. Iedereen 
is van harte welkom ! De lessen gaan door in de parochiezaal van Gijmel. 
 
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 
 
………………………. 
Invoegen affiche patroonsfeest 
F4422m1 
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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 7 januari: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
Zuster Josephine Janssens en familie. 
 
GIJMEL 
Zaterdag 6 januari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
August Jannes, Ludvina Serneels, zoon, dochter en schoondochter. 
 
WOLFSDONK 
Zondag 7 januari: Eucharistieviering om 09.00 u. 
Jaargetijde voor Maurice Vanhelmont, echtgenote en zoon. 
Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
Louis Alaerts en Maria Andries. 
Jaargetijde voor Paula Torfs. 
Marcel Sempels vanwege de parochie. 

---------------------------- 

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. 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be
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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 
F4422n1 
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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 
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