
Week: 7  editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------- 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 
 
18 februari 2018 
Eerste zondag Veertigdagentijd 
Genesis 9,8-15 en Marcus 1,12-15 
De engel en het beest  
…………………………. 
illustratie ‘1ste zondag 40dagentijd’ 
F4422a7 
…………………………... 

 
In ons schuilt zowel een engel als een beest. Kijk maar naar wat in de wereld gebeurt. In de strijd 
tussen goed en kwaad botsen we zowel op de beestachtigheden van de mens als op zijn engelachtige 
allures. Voor Jezus was dit niet anders.  
Het getal ‘veertig’ staat in de bijbel voor een volle levensfase. Veertig dagen zwalpte Noach in zijn 
schuit rond op het brakke water dat hem bedreigt. Veertig dagen keek Noach uit naar een vredig en 
rustig plekje op de wereld om onder Gods zon te leven. Veertig jaren trok het Godsvolk doorheen de 
woestijn op weg naar Gods belofte. Veertig dagen worstelt Jezus met de duivelse machten die leven en 
samenleven bedreigen. Het verhaal dat de drie evangelies uitsmeren over de ‘bekoringen’ van Jezus in 
de woestijn, is het verhaal van zijn levensstrijd. Het kwaad zal Hem voortdurend beloeren en belagen. 
Maar Hij laat zich onwrikbaar voeren door Gods Geest.  
De Veertigdagentijd, die wij nu aanvatten, nodigt ons sterk uit om, meer dan anders, te luisteren en te 
handelen naar Gods Geest van liefhebben. Ofwel laten we het beest in ons meester, en dan wordt het 
chaos en zondvloed, van kwaad tot erger. Ofwel luisteren we met engelachtige gehoorzaamheid naar 
wat God wil. Jezus gaat ons hierin voor. Hij is diegene in wie God voet aan grond kan zetten in deze 
woelige wereld. Jezus is de nieuwe Noach met wie God opnieuw begint: een nieuw verbond. 
Alle beestigheden van de wereld zijn niet in staat om Gods werkzame liefde in deze wereld te 
ontwrichten. Door zo’n geloof gedreven is een mens tot veel in staat. Leggen we er ons op toe met al 
wat in ons is. Daartoe dient de Veertigdagentijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VREDESBEIAARD: NIEUWE VOORLOPIGE SPONSORLIJST    
……………………………………………..   
Invoegen foto vredesbeiaard: 5 kolommen 
F4422b7 
……………………………………………...  

    
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot wordt weldra een Vredesbeiaard geïnstalleerd en dit met 
behulp van vele sponsors en met financiële ondersteuning van onze stad.  
Achteraan in de kruiskapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot hangt reeds enkele maanden 
een spandoek met een voorlopige alfabetische lijst van de meer dan veertig grote sponsors die 500 
euro of meer voor onze vredesbeiaard hebben gestort. De storting gebeurde op de rekening van de 
Koning Boudewijnstichting,  die recht geeft op een fiscaal attest. Er zijn ondertussen nog enkele 
sponsors bijgekomen. Hun namen worden toegevoegd op deze nieuwe voorlopige lijst. We zullen  nog 
even wachten om een nieuwe spandoek te laten maken. Want we hopen er nog enkele namen in de 
nabije toekomst aan te mogen toevoegen. De bedoeling is om al de namen van de grote sponsors na de 
inhuldiging van de beiaard op 11 november 2018  (net 100 jaar na Wapenstilstand) aan te brengen op 
een bronzen of koperen plakkaat, die achteraan in de kerk een plaats zal krijgen. Zo zullen deze 
namen  voor altijd te zien zijn.  Doe mee en vereeuwig je naam door een storting van 500 euro of meer 
voor onze Vredesbeiaard op rekening van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 
BIC BPOTBEB1 
Referentie: L82329 – Aarschot Beiaard O.-L.-V.-kerk.  
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Data:  
11 maart : Sint-Pieter Langdorp  
1 april : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel  
6 mei : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
10 juni : Sint-Pieter Langdorp  
1 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel  
5 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 september : Sint-Pieter Langdorp  
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel  
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk  
2 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. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be
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RUBRIEKTITEL 
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PAROCHIAAL NIEUWS 
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LANGDORP 
 
ZONDAG 4 FEBRUARI : NAAMOPGAVE VORMELINGEN IN SINT-PIETER 
Op zondag 4 februari namen onze vormelingen deel aan de eucharistieviering.   Bij de inschrijvingen 
van het vormsel hebben de ouders hun namen opgegeven.  Nu hebben de kinderen het zelf gedaan en 
gevraagd om gevormd te worden.  Hun naam werd geschreven op een steen. Vol ijver legden ze de 
stenen voor het altaar.   Ze verklaarden de betekenis van hun naam en vertelden waarom ze gevormd 
wilden worden.  Na de naamopgave werd er nog door ieder kind een bezinningstekstje gelezen :  deze 
steen staat symbool voor onze inzet, verbondenheid, goedheid, geduld, vreugde, geloof,...  Priester 
Paul sloot het af met een passende tekst.  Ook tijdens de voorbeden werd er voor hen kracht en steun 
gevraagd.   
Volgende kinderen vroegen met veel overgave om gevormd te worden : 
Carlier Jonas : betekent : vredesduif 
Ectors Ella : betekent : de edele 
Faes Liesa : betekent : gehecht aan God 
Peeters Willem :  betekent : wilskrachtige beschermer 
Van Dyck Febe : betekent :  helder, lichtend 
Verherstraeten Ruben : betekent : aanschouw een zoon. 
Van harte proficiat aan de vormelingen.  Dank u wel aan de catechisten Toon, Petra en Nicole om de 
kinderen voor te bereiden op het sacrament van het vormsel.   En vooral dank u wel aan priester Paul 
om de mooie viering te verzorgen en om de kinderen mee te begeleiden.  
………………………………… 
Invoegen 3 foto’s vormelingen F4422c7 + F4422d7 + F4422e7………………………………..

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UITNODIGING : KOFFIESTOP OP ZONDAG 18 FEBRUARI 
……………………. 
Invoegen logo Broederlijk delen 
F4422f7 
……………………. 

 
Op zondag 18 februari wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de koffiestop in onze Sint-
Pieterskerk na de viering van 10.30 u.   Bij een lekkere tas koffie, thee of fruitsap,  kan er nog eventjes 
nagepraat worden.  Uw vrije bijdrage wordt volledig geschonken aan een project van Broederlijk 
Delen “ Help honger de wereld uit !”. 
Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze hun gezin kunnen voeden met voldoende, 
gezond eten. 
Alvast veel dank op voorhand voor uw gulle bijdragen. 
 
 
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. 
 
 
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari 
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag 
Zondag 11 maart: Pannenkoekenfeest 
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. 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
 
SINT PIETERSSCHOOL ORGANISEERT PANNENKOEKENFEEST 
Iedereen is van harte uitgenodigd op zondag 11 maart van 14.00 u. tot 19.00 u. 
In zaal ‘Demervallei’ (fanfare) in Langdorp. 
 
KAARTSPELAVONDEN 
Het Koninklijke fanfareorkest ’De Demervallei’  nodigt alle kaartliefhebbers uit op zijn 
kaartspelavonden op vrijdag 2, 9 en 16 maart telkens om 20.00 u. in zaal Demervallei, 
Langdorpsesteenweg 319. 
Inlegprijs: € 3,00 
Prachtige prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom. 
 
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 
 
VIERING MARIA LICHTMIS 
Zaterdagavond, 3 februari om 18.00 u., vierden de parochianen van Fatima-Gijmel het feest van de 
Opdracht van de Heer of Maria Lichtmis. 
Samen met hun juf. verzorgden de leerlingen van het 2de  leerjaar de viering.  Alle ouders die het 
afgelopen jaar hun kindje lieten dopen, werden speciaal uitgenodigd om mee te vieren. Er werden het 
voorbije jaar 9 kindjes boven de doopvont gehouden :  
Roos, Yara, Sean, Lara, Stan, Thibaut, Gust, Julian en Fien. 
Na de homilie kregen de dopelingen de zegen van onze priester.  Ook onze tweede klassertjes 
mochten de zegen ontvangen.   
De ouders kregen een mooie roos en het wiegje van de doopviering waarop de naam van hun zoontje 
of dochtertje werd aangebracht om uit te drukken dat de nieuw-gedoopten ook welkom zijn in onze 
parochiegemeenschap. 
Het evangelie werd door de leerlingen zeer mooi uitgebeeld, ze vertelden ons het verhaal van 
Simeon  die het kindje Jezus graag in zijn armen wou nemen.  Zoals de oude Simeon en Hanna in de 
tempel, willen ook wij Jezus in onze armen nemen en zijn wij dankbaar dat Hij licht is in ons leven. Dat 
licht geven we ook graag door aan alle mensen en speciaal aan onze kinderen en jongeren.    
Van harte proficiat aan de kinderen en leerkrachten van het 2de  leerjaar van de Fatima-school voor 
het fijn meebidden, voorlezen en de mooie liedjes .  Ook proficiat aan de ouders, grootouders en 
familieleden om samen met ons mee te vieren. Dank u wel aan onze priester Paul van der Stuyft voor 
het verzorgen van deze mooie viering.    
 
………………………. 
Invoegen 4 foto’s lichtmis 
F4422g7 +F4422h7 + F4422i7 +F4422j7 
……………………… 
 
 



    
 

  
 
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 
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 
……………………………. 
Invoegen ontbijt Fanfare 
F4422k7 
…………………………. 

 
 
 
FEMMA ORGANISEERT  
 
26 Februari: Koken op drukke dagen om 19.30 u. 
26 Maart: Handlettering actief-creatief om 19.00 u. 
23 April: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
28 Mei: Brunch en Ontbijt om 19.00 u. 
25 Juni: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u. 
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u. 
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven 
 
Locatie:  Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel 
 
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u. 
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag,  om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima. 
 
 
 
 
 



KVC LANGDORP ORGANISEERT 
Zaterdag 3 maart 2018 : PAPIERSLAG  
Breng al je oude papier naar de terreinen  ‘Op ’t Zand’ van 09.00 u. tot 14.30 u. 
 
Zondag 11 maart 2018 : EETDAG 
Iedereen van harte welkom vanaf 12.00 u. in de kantine ‘Op ’t Zand’. 
De opbrengst is ten voordele van de jeugdwerking. Op het menu staan scampi’s, stoofvlees en vidé. 
Afsluiten kan je met één van de lekkere nagerechtjes. 
 
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 
 
LICHTMISVIERING  
Op zondag 4 februari werden de doopwiegjes meegegeven aan de ouders van de dopelingen van het 
afgelopen jaar. 
De toekomstige Eerste Communicanten deelden met Maria Lichtmis ook kaarsen uit aan de 
parochianen. 
Laten we een lichtje zijn voor elkaar ...  
……………………………….. 
Invoegen 3 foto’s Wolfsdonk 
F4422n7 + F4422o7 + F4422p7 
……………………………… 

 



 
 

 
 
 
 
OVERLIJDEN: FRANS JANSSENS 
‘Wachtend aan de overkant 
Gelovend dat dit niet het einde is 
Kijk ik uit naar morgen 
Waar we allen weer samen zullen zijn.’ 
……………………. 
Invoegen foto Frans Janssens 
F4422l7 
………………….. 



 
Frans Janssens werd geboren in Wolfsdonk op 17 juni 1922 en overleed 
in het WZC St. Rochus Aarschot op 19 januari. 
Frans was voorzitter en bestuurslid van talloze verenigingen.  Hij was ook drager van meerdere 
burgelijke en militaire eretekens. 
Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.  Dat Frans  rust en vrede mag vinden 
bij de Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
 
 
 
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 18 februari: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
Aansluitend: ’Koffiestop’ ten voordele van ‘Broederlijk delen’ 
-Jgt. Maria Amanda Liekens. 

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


-Jgt. Jules Heylen en Josée Torfs. 
 
Ochtendvieringen: 
Vrijdag 16 februari : 07.55 u. 
Zaterdag 17 februari : 09.00 u. 
Dinsdag 20 februari : 07.55 u. 
  
 
 
 
 
 
GIJMEL 
Zaterdag 17 februari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Louis Cumps. 
 
 
 
 
 
 
WOLFSDONK 
Zondag 18 februari: Eucharistieviering om 9.00 u. 
-Jaargetijde voor Maria Wuyts-Alfons Van Dijck, Marcel Sempels, Alfons Aerts,  
 Marcel Van Roosbroeck, Reddy Haesevoets. 
-Heilige Rita uit dank om een bekomen gunst. 
 

 

 

 

 

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

Rubriektitel 

---------------------------- 
 
 
 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
 
 
 
 

http://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 
F4422m7 
……………… 

 
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 
 
 
 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be

