
Week: 19  editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------- 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 
10 mei 
HEMELVAART van de Heer 
Marcus,16,15-20 
De wereld inkleuren 
………………………….. 
Illustratie 'Hemelvaartdag' 
F4422a19 
…………………………… 

 
Vandaag vernemen we hoe het testament van Jezus in vervulling gaat. De leerlingen (wij allen) 
worden gezonden om Gods liefde overal uit te zaaien, zodat ze groeien en wortelen kan, opgewassen 
tegen al wat mensengeluk schaadt en ondermijnt. Het belooft een succesverhaal te worden. 
Hun/onze verkondiging wordt immers van Godswege ondersteund en bekrachtigd met zichtbare 
tekenen van genezende en helende liefde. Hemelvaart wordt een levenskrachtige schakel tussen God 
en de mensen. Hemel en aarde raken elkaar aan zoals een regenboog kleur geeft aan een donkere 
lucht. 'Rerum Novarum' gaat over 'nieuw perspectief', hoopvol voor de mens(en). Gods liefde in en 
tussen ons bewerkt dat.  
Een zalige feestdag!  
 
 
 



13 mei 2018 
Zevende Paaszondag 
Johannes,17,11-19 
Niet 'van' – Wel 'in' 
…………………… 
Illustratie '7de  Paaszondag' 
F4422b19 
…………………… 

 
 
 
In zijn afscheidsrede zet Jezus de sluizen open. De liefde die Hij met Zijn Vader beleeft, moet een 
stroom worden tussen de mensen. Dat is de opdracht die zijn leerlingen, wij allen, meekrijgen: 'al 
doende van Hem getuigen'.  
Jezus heeft, meer dan wie ooit, aan den lijve ondervonden hoe de wereld daarop reageert. Daarom 
bidt Hij dat zijn leerlingen, wij dus, blijven volhouden: “Vader, bewaar en bescherm hen tegen zoveel 
weerstand!”  
'En breng ons niet in beproeving!' bidden wij. Dat we niet meehuilen met de wolven in het bos, maar 
trouw op post blijven in dienst van Gods waarheid. Toegeven aan het fatalisme van de wereld, waar 
alleen de wet van de jungle heerst, en waar machtswellust de kracht van dienende liefde voortdurend 
dreigt te overwoekeren,  lijkt wel een van de ergste beproevingen. Jezus bidt opdat wij, zijn leerlingen 
en vrienden, in waarheid aan Gods liefde voor de mensen gestalte blijven geven, volgehouden trouw. 
Onze menslievendheid moet echt en toegewijd zijn, zodat de wereld kan zien dat God echt en 
betrouwbaar is.  
 
VIERINGEN HEMELVAART  
Woensdag 9 mei: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Donderdag 10 mei: Eerste communie, Viering 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:  
10 juni : Sint-Pieter Langdorp  
8 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  

http://www.sintpieterlangdorp.be/


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 Vorsdonkbos-
Turfputten 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 
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-------------------------------------------------- 
RUBRIEKTITEL 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
OVERLEDEN IN DE HEER : JOS VAN DESSEL 
Op  april overleed Jos Van Dessel, levensgezel van Lutgarde Mabilde.  Jos werd geboren op 31 
december 1938 en verbleef in het rustoord te Aarschot. 
Langs deze weg bieden wij als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming aan.  Dat Jos rust 
en vrede mag vinden bij de Vader, de Heer van alle leven.  Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
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. 
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GIJMEL 
 
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 

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


----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 

LANGDORP 
 
Woensdag 9 mei: Vigilie van O.-H.-Hemelvaart - Eucharistieviering om 18.00 u. 
  
Zondag 13 mei: Eucharistieviering om 10.30 u. 
 -Voor het welzijn van alle parochianen 
 
Ochtendvieringen:   
Zaterdag 12 mei om 7.55 u. 
Dinsdag 15 mei om 7.55 u.  
 

GIJMEL 
 
Donderdag 10 mei: O.-H.-Hemelvaart - Eerste communie om 11.00 u. 
 
Zaterdag 12 mei: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Els Van Roie. 
-Jgt. Roza Luyten, August Brusseleers, Emiel Camerlinckx, Cyriel Walschaers. 
-Jgt. Louis Cumps, familie en Manuelle Carvalho. 
-Irma Theys, ouders en familie. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 13 mei: Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Jaargetijde voor Emiel Brems-Roza Verbeeck en familieleden. 
-Jaargetijde voor Josephina Coeckx en Louis Sempels, Marcel Sempels,  
 Jozef Sempels en Rit Vereycken, Maria Sempels-Jozef Verbeeck. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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 
F4422c19 
…………… 

 
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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