Week: 17 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------ZONDAG 15 APRIL :
HEILIG VORMSEL VOOR ONZE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Op zondag 15 april, een mooie zonnige ochtend, liep de kerk van Fatima-Gijmel vlug vol met
vreugdevolle mensen.
Ze waren met 32, onze vormelingen uit Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk . Ze ontvingen in een mooie,
intense viering het sacrament van het vormsel uit de handen van de Heer Kardinaal Jozef De Kesel,
bijgestaan door onze priester Paul. Tijdens de homilie legde de Kardinaal uit aan de kinderen wat het
vormsel betekent. Er werd , zowel door de kinderen als door de ouders, aandachtig geluisterd. Op een
rustige manier verwoordde de Kardinaal wat het betekent om gelovig te zijn. Na de geloofsbelijdenis
vroeg de vormheer om het eventjes stil te maken en te bidden dat Gods Geest over deze
geloofsleerlingen mag komen.
Het lied “ Here, maak mij uw wegen bekend “ sloot het gebed af.
Samen met hun geloofsgenoot kwamen de vormelingen naar voor. Terwijl de vormheer de woorden
“N. ontvang de zegel van de Heilige Geest, de gave Gods,” uitsprak, ontvingen ze onder een
persoonlijke handoplegging de zalving met het Heilig Chrisma.
De vormelingen van parochie Wolfsdonk zijn : Boeckx Liselot, Huygelberghs Stan, Mertens Joppe, Milis
Lore, van Engelen Adeline, Verbeeck Hanne en Verstrepen Sem.
Voor parochie Sint-Pieter zijn het : Carlier Jonas, Ectors Ella, Faes Liesa, Peeters Willem, Van Dijck
Febe en Verherstraeten Ruben.
De vormelingen van parochie Gijmel zijn : Baetens Emelie, Beyens Jibbe, Beyens Wiebe, Deckers Jens,
Dehaes Macèo, Elsen Jesse, Everaerts Julie, Garcia Lucas, Garello Roos, Mattheus Brent, Meervis Alicia,
Prenen Robbe, Symons Yannick, Van den Brande Luca, Vandenbergh Yorben, Vercammen Sem,
Verhaegen Vic, Vermeulen Louie en Verstappen Sander.
…………………………..
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Bidden wij als parochiegemeenschap dat deze jongens en meisjes, met de kracht van de Heilige Geest,
mogen leven vanuit hun geloof, dat ze met ijver en geestdrift heel hun leven blijven getuigen van de
grote daden die Heer verricht heeft.
Van harte proficiat aan al onze vormelingen ! Ook proficiat aan onze catechisten, Sylvia, Ann, Erna,
Leo, Toon, Petra en Nicole. Wij bedanken ook de vormheer de Heer Kardinaal Jozef De Kesel en onze
priester Paul voor het voorgaan en het verzorgen van de mooie viering. Ook veel dank aan Luc om ons
steeds weer te begeleiden met mooie muziek. Dank u aan de kerkraad Gijmel voor de gastvrijheid in
hun mooie kerk.
Na die mooie viering werd de Kardinaal, samen met priester Paul, onze eindverantwoordelijke Huub,
organist Luc en de catechisten, uitgenodigd in de pastorij om op een fijne manier de middag af te
sluiten. Dankzij de spontane helpende handen van Jonas en Mark stond er een lekker middagmaal op
ons te wachten. Alles werd aangehaald, klaar gezet en achteraf terug opgeruimd. Mark en Jonas,
namens priester Paul en alle catechisten, héél véél dank om dat spontaan en vrijwillig voor ons te
regelen en het zo fijn in orde te brengen !
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Als je in het voorjaar naar de wijngaarden gaat kijken, dan zie je hoe ze tot op het bot zijn gesnoeid.
Maar bij nader toezien merk je ook reeds de prille scheutjes die eens volgroeide ranken zullen
worden. Niets laat vermoeden dat in het najaar de oogst zo rijkelijk en overvloedig kan zijn.
De wijngaardenier lijkt wel een specialist-operateur met het snoeimes. Hij weet precies waar
wildgroei moet worden weggesneden. Wat overblijft staat stevig en hoopvol verankerd op de
wijnstok. Aprilse grillen noch zomeronweders zullen hen kunnen losrukken van hun stam. Alles wat
stevig verbonden is met de wijnstok zal de nodige levenssappen kunnen drinken die uiteindelijk hen
tot volle vruchtbaarheid zullen doen uitgroeien.
Een sterker beeld kon Jezus haast niet bedenken om het ganse heilswerk van God te illustreren. God
zelf, de Vader, is de wijngaardenier. Jezus is de ware wijnstok, met gezonde wortels in onze wereld
geplant. Wij mogen de scheuten zijn, die hun kracht putten uit de wortelstam. Dat is de gepaste
voeding voor de ranken om uit te groeien tot volle vruchtbaarheid.
Wie de pretentie koestert op eigen houtje te kunnen handelen, zal spoedig verdorren om zielloos in
het niet te verdwijnen. Alleen vanuit sterke verbondenheid mogen wij hopen op een rijke oogst. Wij
hebben dus alle redenen om met al wat ons bezig houdt ons tot de Heer, bron van alle levensenergie,
te richten, dankbaar omdat Hij ons wil voeden met goddelijke kracht.
Bidden en leven vloeien zo vanzelfsprekend in mekaar. Het leven wordt pas boeiend vanuit die
liefdevolle, voedzame verbondenheid.
WIJZIGING VIERINGEN LANGDORP-GIJMEL-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
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
Op dinsdag 1 mei gaan de 3 parochies op bedevaart naar Scherpenheuvel. De voetgangers vertrekken
om 5.30 u. aan de Sint-Pieterskerk. Onderweg kan men aansluiten. De eucharistieviering is om 08.00
u.. Na een ontbijt volgt tegen 10.00 u. de kruisweg en de rozenkrans. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd.
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
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.
FC KAPELLEKE ORGANISEERT BREUGHELWEEKEND
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei organiseert FC Kapelleke Langdorp zijn jaarlijkse ‘Breugelweekend’
in de kantine aan de Oude Mechelsebaan 565.
Op beide dagen worden er pannenkoeken, spek met eieren, frikadellen met krieken, pensen, rijstpap
en ijscrème geserveerd.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag vanaf 12.00 u. en op zondag vanaf 11.00 u.
tot 19.00 u.

GIJMEL
OVERLEDEN IN DE HEER
Sidonie Hermans werd geboren in Langdorp op 27 november 1932 en overleed in
Het woonzorgcentrum St.-Rochus te Aarschot op 9 april.
Sidonie was de weduwe van Jan De Keyser.
De uitvaartliturgie vond plaats in onze parochiekerk op 16 april.
Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.
Wij bidden dat Sidonie rust en vrede mag vinden bij de Heer. Dat zij mag thuiskomen in Gods
Vaderhuis.
Er wordt een herdenkingsviering opgedragen voor haar op zaterdag 28 april om 18.00u.
DOOPSEL: WARRE HENDRICKX
Op Paaszondag 1 april werd Warre Hendrickx gedoopt. Warre werd geboren te Leuven op 22
november 2017. Hij is het zoontje van Koen Hendrickx en Elise Vos.
Langs deze weg wensen we de dopeling, zijn ouders, meter en peter en de ganse familie proficiat met
het doopsel. Dat Warre met de goede zorgen van zijn familie mag opgroeien tot een blije jongen. Dat
hij, gesterkt door het sacrament van het doopsel, een liefdevolle leerling van Jezus mag worden.
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
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT .
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
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 29 april: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Voor het welzijn van alle parochianen
Ochtendvieringen:
Deze week zijn er geen ochtenvieringen.

GIJMEL
Zaterdag 28 april: Gebedsviering om 18.00 u.
-Louis Verbeeck, Veronica Van Reeth, Jos Verbeeck en Willy Vermeulen
-Sidonie Hermans vanwege de parochie.

WOLFSDONK
Zondag 29 april: Gebedsviering om 09.00 u.
-José Vandeschoot 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.
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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

