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25 februari 2018 
Tweede zondag Veertigdagentijd 
Genesis 22,1-18; Rom. 8,31-34 en Marcus 9,2-10 
 
Van de woestijn (vorige zondag) trekken we vandaag met Jezus naar de top van een berg. Geen van 
beiden gebeurt zonder moeite. In de leegte van de woestijn wordt onze honger gescherpt naar ‘veel 
meer dan brood alleen’. Op de top van de berg reikhalzen we naar oneindigheid, een goddelijke 
ervaring. 
Ook Abraham gaat met het kind van de belofte, Isaac, de berg op om er God te ontmoeten. Het is alles 
behalve een aangename tocht. Want er wordt niet ‘iets’ van hem gevraagd, maar in zijn zoon moet hij 
geheel zijn hoop, al zijn verwachtingen opofferen.  
Net als Isaac zal Jezus ook zelf het offerhout naar boven sleuren op de berg Golgotha.  
Om de bijbel goed te verstaan moeten we hier driemaal de geloofssprong wagen. Bij Abraham was het 
een engel van God die redding bracht, op de berg van de verheerlijking is het een stem uit de wolk, en 
bij het graf zijn het weer twee engelen die van verrijzenis gewagen. Het is driemaal ‘pure geloofstaal’ 
en die moet je niet wetenschappelijk willen bewijzen. 
Bij Abraham is het bijna over de grens. In dit verhaal is zijn geloof veel verder gegaan dan wij ons 
kunnen indenken. Abraham heeft in dit verhaal ontdekt dat God geen mensenoffers eist. God vraagt 
alleen dat wij (het beste van) onszelf geven. En daar is het Jezus om te doen.  
Hij is de ‘welbeminde’, de lieveling van God. Maar wanneer ze de berg afdalen zal Hij zijn leerlingen 
duidelijk maken dat Gods liefde niet zonder slag of stoot de wereld tot andere inzichten zal brengen. 
 
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  

http://www.sintpieterlangdorp.be/


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. 
 ………………………………. 
Invoegen flyer zangavond 
F4422b8 
………………………………. 
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ACTIVITEITEN NATUURPUNT 
Zaterdag 3 maart: Uilenwandeling in de Blakers. Afspraak om 19.00 u. aan het station van Langdorp, 
Grote Meur vanwaar we langs bossen en velden naar natuurgebied de Blakers trekken. 
Meer info bij Linda Scheerens, 0496.02.21.75 of linda.scheerens@gmail.com 

Zaterdag 10 maart: Beheerwerkdag in het natuurgebied Achter Schoonhoven (Demerbroeken 
Aarschot).  Afspraak om 13.30 u. aan de kerk van Langdorp, Langdorpsesteenweg 299. 
Meer info bij Ronny Weckhuysen, 016.5635.99 of linda.ronny@skynet.be 
 
Zondag 25 maart: Wandeling met als thema ‘Op zoek naar de bever in Vorsdonkbos-Turfputten’. Er 
vertoeven al een aantal jaren verschillende bevers in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten in 
Gelrode. Met nachtcamera’s zijn er al waargenomen en ook  zijn er ondertussen 
verschillende  dammen gemaakt in de beken die door het gebied lopen.  
We nemen jullie graag mee op een wandeling om de sporen van de bever in het gebied te bekijken.  
Laarzen zijn tijdens deze wandeling zeker nodig. Afspraak om 14u00 op het pleintje einde Wipstraat – 
Vorsenzang in Gelrode. 
Meer info bij Erwin Rooms, 0497.02.69.84 of rooms.e@gmail.com 
 
-------------------------------------------------- 
RUBRIEKTITEL 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
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 
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. 
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MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
………………….. 
Invoegen affiche ontbijt Koninklijke Fanfare 
F4422c8 
…………………. 

 
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 
 
OVERLIJDEN: TINNE VAN ROOSBROECK 
Tinne van Roosbroeck werd geboren in Langdorp op 7 maart 1937 en  overleed  
In het WZC Sint-Rochus Aarschot op 25 januari. Zij was de weduwe van Herman Van Rymenant en 
partner van Jef Lambrechts. 
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de families onze deelneming aan.  Dat Tinne mag 
thuis komen in Gods Vaderhuis, dat zij rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle 
leven. 
Een herdenkingsmis vanwege de parochie wordt opgedragen op zaterdag 3 maart om 18.00 u.  
…………………………. 
Invoegen flyer Quiz 
F4422d8 
………………………… 

 
 
 



 
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 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 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 
 
ONZE SCHOOL: CARANAVALSTOET 
Op vrijdag 9 februari vormden we een leuke carnavalstoet in de nabijheid van Onze School. 
De jongste kleuters mochten in de mooie grote praalwagen van de Wolfsdonkse carnavalsvereniging  
"Zonder drank, gene klank ". Waarvoor hartelijk dank!  De kinderen van de tweede kleuterklas 
zaten  in een grote kar. 
De kinderen en leerkrachten genoten van deze verkleedpartij en hadden ook allerlei schud - en 
klopinstrumenten bij.  
De kinderen van het eerste leerjaar sloten de stoet af met wat trommel-geroffel.  
Fijn dat zoveel toeschouwers de carnavalstoet bewonderden. 
…………………………… 
Invoegen 2 foto’s carnavalstoet 
F4422e8 + F4422f8 
…………………………… 

 
 



 
 
OVERLIJDEN: FRED WELLENS 
Fred Wellens werd geboren in Herselt op 6 november 1927 en overleed 
in het WZC De Edelweis Begijnendijk op 25 januari. 
Fred was lid van Samana. 
Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.  Dat Fred rust en vrede mag vinden 
bij de Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
CONCERT FANFARE WOLFSDONK 
K.F ‘De Verenigde Vrienden’ uit Wolfsdonk nodigt u graag uit op haar jaarlijks concert op zaterdag 24 
maart om 20.00 u. in CC Het Gasthuis te Aarschot.  
Onder leiding van dirigent Philip Gorts brengen de muzikanten u een muzikale avond met een 
gevarieerd programma.  
Kaarten in voorverkoop aan € 7,00 via de website van het CC www.hetgasthuis.be 
Aan de kassa betaal je € 9,00 en voor kinderen onder de 12 jaar bedraagt de toegang  
€ 7,00. 
Er is parkeergelegenheid op de parking van Carrefour market, gelegen schuin tegenover het Cultureel  
Centrum. 
 
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. 
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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 25 februari: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 24 februari om 7.45 u. 
Dinsdag 27 februari om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
Zaterdag 24 februari: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Familie Vermeulen –Verbinnen. 
 

WOLFSDONK 
Zondag 25 februari: Gebedsviering om 9.00 u. 
-Jaargetijde voor Clara Luyten, Gerard Geeraerts en dochter Ria. 
-Fred Wellens vanwege de parochie. 
-Jaargetijde voor Maria De Ceuster. 
-Frans Janssens en Jules Vandevelde vanwege de Oudstrijdersbond. 
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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 
F4422g8 
……………… 

 
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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