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-----------------8 april 2018
Tweede Paaszondag -BELOKEN PASEN
Johannes 20, 19-31
'Beloken' Pasen
…………………………..
Illustratie 'Beloken Pasen'
F4422a14
…………………………….

Wie angst heeft kruipt in een hoekje en schermt zich af. De tweede Paaszondag ontleent hieraan zijn
naam 'beloken'. De schrik zit er immers goed in bij Jezus' vrienden. Angst verlamt en maakt onrustig.
Al wat vijandig is, loert om het hoekje.
Is het daarom dat de evangelist 'tot driemaal toe' de groet van Jezus benadrukt: 'Ik wens jullie vrede'!
Vrede stelt een mens gerust. Vrede doet alle angst wegsmelten. Vrede maakt 'open' in plaats van
'beloken' (luiken dicht).
Angst snijdt de adem af, is adembenemend. Daarom blaast Jezus hen nieuwe adem in: 'Ontvang de H.
Geest, de Spirit'. Dat stelt hen in staat om uit hun kot te komen. Het geeft hun de moed om uit het
vergeethoekje te kruipen en de wereld in te stappen met het moedige getuigenis dat Gods liefde
sterker is dan alle kwaad.
Het belangrijkste van hun zending zal dan ook zijn: de banden van het kwaad losmaken. Het kwaad is
immers oorzaak van alle onheil en onvrede. Het kwaad maakt dat de ene mens zich meester maakt
van de ander(en). Het kwaad verdeelt en zet mensen (en volkeren) tegen elkaar op. Het kwaad
verzwelgt en vertrapt, brengt troosteloosheid en schrijnend gebrek teweeg.
Onze voornaamste opdracht als leerling van Jezus is: mensen van onder het kwaad vandaan halen; de
strik, die alle mensengeluk stuk maakt of bedreigt, losmaken; de machten van het kwaad ontzenuwen;
het gif dat voortdurend in de samenleving binnensluipt, te lijf gaan met het tegengif van Gods
barmhartige, geduldige en trouwe Liefde. Daartoe worden wij gezonden: 'Zoals de Vader mij gezonden
heeft, zo zend Ik jullie' met de specifieke opdracht, het kwaad in de kiem te smoren.
Thomas wou eerst de littekens aanraken die Jezus bij zijn zending ultiem had opgelopen. Wees maar
niet bang, Thomas. De leerling is niet beter dan de meester. Liefhebben op de wijze van Jezus, botst
onvermijdelijk op weerstand, en soms op hevig verzet. Maar vatten we moed, want Jezus heeft de
wortels van het kwaad al teniet gedaan. De uitwassen ervan slingeren zich echter voortdurend rond
het mensengeluk. Aan ons, christenen, om die wurggreep van het kwaad los te maken en weg te
nemen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Echt liefhebben op de wijze van Jezus botst op zoveel
weerstand en verzet, dat verwondingen onvermijdelijk zijn voor wie Jezus achterna leeft. Littekens
wijzen ons op de efficiëntie van onze zending.

WIJZIGING VIERINGEN LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK
APRIL
Zaterdag 14 april: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp
Zondag 15 april: Vormsel om 11.00 u. in O.L.V-van Fatima, Gijmel
Zondag 22 april: Viering om 09.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp
Zondag 22 april: Eerste Communie om 10.30 u. in Sint-Antonius Abt, Wolfsdonk
MEI
Woensdag 9 mei: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp
Donderdag 10 mei: Eerste communie om 11.00 u. in O.L.V-van Fatima, Gijmel
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:
6 mei : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
10 juni : Sint-Pieter Langdorp
1 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel
12 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.

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.
ACTIVITEITEN NATUURPUNT
Zaterdag 14 april: Beheerwerkdag op de Molenheide in Langdorp. Afspraak om 09.00 u. aan de
Heimolen, hoek Windmolenstraat- Molenheidestraat in Langdorp. Meer info bij Luc Storms, 016 50 12
13 of luc.storms@skynet.be
Zaterdag 21 april: Beheerwerkdag in de Meertsels in Aarschot. Afspraak om 13.30 u. op de hoek van
de Meertselstraat – Liersesteenweg in Aarschot. Meer info bij Marcel Velle, 0494 30 21 66
Zondag 13 mei: Bloemenwandeling in Achter Schoonhoven. Op dit moment staan knolsteenbreek,
pinksterbloem en breedbladige orchis in bloei. De ideale periode om de wandelaar te laten genieten
van onze bloemrijke hooilanden. Afspraak om 14.00 u. aan de St. Pieterskerk van Langdorp,
Langdorpsesteenweg 299. Meer info bij Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99 of linda.ronny@skynet.be
Zaterdag 26 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de Vorsdonkloop. Om 14.30 u. start van de
orchideeënwandeling in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten, om 15.30 u. pannenkoekenloop
voor kinderen, om 17.00 u. start Vorsdonkloop (verschillende afstanden). Dit alles vertrekt op het
pleintje aan het einde van de Wipstraat-Vorsenzang in Gelrode. Ook terras met hapje-tapje,
kinderanimatie, muziekoptredens. Meer info bij Jan De Wyngaert, 016 56 62 52 of
vorsdonkloop@gmail.com
Zondag 27 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de een vroegochtendwandeling in VorsdonkbosTurfputten met ontbijt. Afspraak om 07.00 u. op het pleintje aan het einde van de Wipstraat –
Vorsenzang in Gelrode.
Meer info en inschrijven voor het ontbijt: vorsdonkloop@gmail.com
-------------------------------------------------RUBRIEKTITEL
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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
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
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.
………………………
Invoegen affiche concert
F4422b14
……………………..

GIJMEL
PALMZONDAG IN GIJMEL
Op de vooravond van palmzondag, de laatste zondag van de vastenperiode werd de intocht van Jezus
in Jeruzalem feestelijk herdacht .
Eerst zegende Priester Paul, de palmtakjes die de gelovigen aan het einde van de viering konden
meenemen naar huis.
Dank aan ons koor. Zij zorgden voor een prachtige omkadering van de viering.
Proficiat aan Emelie, onze nieuwe misdienaar. !
...…………………..
Invoegen 3 foto’s palmzondag
F4422c14 + F4422d14 + F4422e14
…………………….

ONZE KERK WERD SCHOON GEMAAKT
Met 13 waren ze…de vrijwilligers die op dinsdag 20 maart onze kerk kwamen poetsen.
Hartelijk dank, onze kerk blinkt weer als een spiegel !
……………………..
Invoegen 3 foto’s kuisen
F4422f14 + F4422g14 + F4422h14
…………………….

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
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 .
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.
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
HARTELIJK DANK
De koffiestop die op Palmzondag 25 maart georganiseerd werd ten voordele
van ‘Broederlijk Delen’ , bracht € 170,00 op.
………………………….
Invoegen 3 foto’s koffiestop
F4422i14 +F4422j14 + F4422k14
………………………….

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 8 april: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Camile De Ceulaer en Anna De Keyser, Franciscus De Ceulaer en Virginie De Busser
Louis en Frans Weckhuysen, Elisa Pauwels, Marcel Verhoeven en Maria Mertens.

Ochtendvieringen:
Zaterdag 7 april om 7.55 u.
Dinsdag 10 april om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 7 april : Eucharistieviering om 18.00 u.
- Margaretha Serneels vanwege de parochie.
- Adolphina Van De Weyer vanwege de parochie.
- Walter, Jozef en Victorina Van Aelst, Jozef en Elisa Schijns.
- Irma Theys, ouders en familie.

WOLFSDONK
Zondag 8 april: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Frans Janssens vanwege OKRA.
-Mathilde Hermans, Frans Sempels, Leon Sempels en familie.
---------------------------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
F4422l14
……………

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

