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ONZE PAASVIERINGEN VIA HET INTERNET 
 
Ook dit jaar konden we niet in groten getale samen Pasen vieren in onze kerken, wegens de gekende 
coronamaatregelen. Tijdens de Goede Week was er wel de mogelijkheid om na inschrijving in kleine 
groep (15 personen) vieringen bij te wonen in de kerken van Gijmel en Wolfsdonk. Tijdens het 
Paasweekend verzorgde de Pastorale zone Sint-Rochus opnieuw de online uitzending van enkele 
mooie vieringen, die u in uw huiskamer kon volgen. Op Stille Zaterdag werd de Paaswake voor onze 
ganse zone uitgezonden vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het majestueuze kerkgebouw was in 
donker gehuld maar werd door het ontsteken van het Paasvuur met Licht gevuld. Voor de acht 
gemeenschappen van onze zone werd een kaars aangestoken waarmee daarna onze Paaskaarsen 
zullen ontstoken worden in onze lokale kerken. Zonepastoor Rudy Borremans benadrukte in zijn 
krachtige homilie het belang van Pasen voor ons als christenen, zeker in deze moeilijke 
coronaperiode. Een ensemble van muzikanten en een getalenteerde zangeres luisterde met verve deze 
stemmige viering op. 
Op Paaszondag was de zone in de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk te gast. David Cooremans, 
technieker, was al vroeg in de weer om alles technisch in orde te krijgen. Om 10u werd rechtstreeks 
een kinderdienst uitgezonden via het internet. Diaken Bert Hellebaat ging voor, Erna Vanhelmont 
luisterde met verschillende instrumenten de kinderviering feestelijk op, net zoals organist Rik Pijpers 
die de liederen voor de kinderen extra kracht bijzette met zijn orgelkunsten. Mark Van der Borght, Leo 
Janssens en Katrien Vanhoutte en Jonas Danckers lazen mee voor in deze korte maar feestelijke 
woorddienst.  
 
Op de communiebank waren tientallen klokjes uitgesteld. Manske Van Rompuy stelde haar 

 



mooie verzameling ter beschikking om het Paasfeest extra luister bij te zetten. De viering werd 
immers geïllustreerd met een mooi verhaal over een bijzondere klok uit Rusland, die werd 
stukgeslagen en verloren ging, maar die volgens het wonderverhaal werd vervangen door duizend 
nieuwe kleine klokjes, die nog lang de bijzondere klank van de grote klok verderzetten en mensen 
verheugden... 
 

 
 
Om 11u was het tijd voor de Plechtige Paasviering, die vanuit Wolfsdonk de ether in ging. Priester 
Paul Van der Stuyft ging voor. Zonepastoor Rudy, Pastoraal werker Tom Wolput en diaken Bert 
concelebreerden. De Gregoriaanse gezangen en stemmige liederen werden verzorgd door zangeres Jo 



Duyck, diaken Bert en organist Rik of voorgezongen door priester Paul. De lectoren Nicole Adams, Luc 
Luyten en Manske vertegenwoordigden onze drie gemeenschappen Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. 
Met onze parochie en zone zijn we zo toch verbonden geweest via deze vreugdevolle viering. De kerk 
was mooi gepoetst en opnieuw van fleurige bloemen voorzien door Mariette Van de Schoot. Ook al 
vierden we in kleine groep en via het internet, toch straalde deze Paasochtend de vreugde van Pasen 
uit. Dank aan alle medewerkers en nogmaals Zalig Pasen! Herbekijken kan via de Facebookpagina's 
van de 'Pastorale Zone Sint-Rochus Aarschot', 'Wolfsdonk leeft' en 'Langdorp, ons dorp'. Wij kijken er 
naar uit om dra op de normale manier terug samen te kunnen komen. 
 
18 april 2021 
DERDE PAASZONDAG 
Lucas,24,35-48 
'Voltooid tegenwoordige tijd’ 

 
 
Hoe hebben de vrienden van Jezus, zijn leerlingen, die ommekeer beleefd van ‘verloren schapen van 
een herder die is neergeslagen’ naar ‘weer hoopvol op weg gaan’? Dat trachten ‘de vier evangeliën’ en 
het verhaal in ‘de Handelingen’ ons duidelijk te maken op deze zondagen na Pasen. Hoe gaan zij ons 
helpen verder te kijken dan kruis en dood? Met die Paaswens van de verrezen Heer: ‘Vrede zij jullie’ 
sluiten wij aan bij het evangelie van vorige zondag. Ook vandaag staat Hij weer midden deze 
ontredderde groep leerlingen.  



Wie waren daar samen in dit verrijzenisverhaal? Die twee wiens neerslachtigheid was omgebogen 
door die vreemde man die hen onderweg naar Emmaüs had duidelijk gemaakt hoe de Messias deze 
weg moest gaan ‘volgens de Schriften’. Dat het Jezus zelf was, is hun duidelijk geworden toen Hij met 
hen brood had gebroken. Hun verhaal klopte met dat van hen die angstig in hun schelp waren 
gekropen. Ook aan hen had de Heer al tekens van leven gezonden.  
Zo te horen had de kruisdood toch niet het laatste woord. Het lied dat Jezus hun op zijn korte 
levenstocht had geleerd, was dus niet ‘amen en uit’. Geleidelijk-aan werd voor hen de wazigheid van 
zijn dood uitgeklaard. Hij wordt voor hen Licht in hun duisternis. De bedoeling hiervan wordt 
duidelijk in het tweede deel van het evangelie van deze zondag. 
Net als bij die twee naar Emmaüs, maakt Hij hen duidelijk dat er voor de Messias geen andere weg 
mogelijk was. Wet en profeten moesten worden ‘vervuld’. Zij hebben nu niet alleen de theorie geleerd 
van hoe God redt, maar ze hebben als getuigen de praktijk ervan meegemaakt. En zij weten zich 
uiteindelijk gezonden om die bevrijdende boodschap aan de wereld kenbaar te maken. Jezus, de 
Verrezene, zendt hen. Nu is het nog uitzien naar Geesteskracht om die taak te vervullen. Dat zal maar 
kunnen door zelf de weg van en met Jezus te gaan. 
Conclusie: voor ons, die zijn leerlingen willen zijn, is het niet anders. Hem leren kennen in woorden en 
daden, vooral ook langs allerlei tekenen van mensen die belangrijke levenstrekken van Hem laten zien 
en beleven; Zijn levenswijze tot de onze maken om mét en dank zij Hem mensen uit het fatalisme van de 
dood te halen.  
 

STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS 
 
Christus Koning kerk Aarschot 
Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur. 
 
O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel 
Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur. 
 
O.-L.-Vrouwekerk Aarschot 
Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur. 
Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament. 
Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur. 
 
Sint-Niklaas kerk Rillaar 
Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur. 
 
Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk 
Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur. 
 
www.kerkinaarschot.be  
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http://www.kerkinaarschot.be/


WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 2 
 
 

A. Vervolg: Geestelijken van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk afkomstig 
 

Dehond Hortensia, zuster Teresita (Berlaar), °L.30 okt 1916 dr van ??, gelofte 25 apr 1941, 
overleden op 15 juli 1996 in Berlaar. 
 
Jacobs Louis, pater Timoteus picpus, °W. 10 mei 1909 zn van Karel en Eggers Maria Catharina. Hij 
deed zijn middelbare studies in het Damiaaninstituut van A., zijn noviciaat en filosofie in Tremelo en 
theologie in Zandhoven waar hij op 25 juli 1935 de priesterwijding ontving. Hij vertrok als 
missionaris naar de Hawaï-eilanden op 11 juli 1936. Daar is hij in een viertal parochies pastoor 
geweest. Hij kwam met verlof in 1948, 1955 en 1967. Hij overleed in Honolulu op 5 mei 2003.  
 
Janssens Elise, zuster Maria Leopolda van Opwijk, °W. 25 mei 1921, dr van Leopold en Didden 
Ludovica. Deed haar gelofte in Opwijk op 8 sept 1942. Ze verbleef in Sterrebos, Wuustwezel, Hulshout, 
Opwijk en Leefdaal. Zus van Isabella en Maria Leopoldina en van Frans Janssens-Verreydt. Zij overleed 
in de kliniek van Brasschaat op 20 nov 2006. 
* Janssens Isabella, zuster Maria Reginalda van Opwijk, °W. 29 jan 1933, dezelfde ouders. Ze deed 
haar gelofte te Opwijk op 31 aug 1954 en was werkzaam in Kalmthout-Heuvel.  
In mrt 2021 was ze nog in leven. 
* Janssens Maria Leopoldina, zuster Maria Michelina van Opwijk, °W. 1 dec 1929, dezelfde ouders. 
Ze deed haar gelofte in Opwijk op 13 aug 1951 en verbleef daarna in Kalmthout-Achterbroek en 
Ruisbroek-Sauve-Garde. Ze overleed in Kalmthout op 12 mei 2020.  
 
Janssens Josephine, zuster Simonne van Vorselaar (Christelijke scholen), °L. 6 juli 1921, schoonzus 
van Marcel Verbruggen. Ze deed haar gelofte op 26 juli 1939 en overleed in Westmalle op 8 aug 2017. 
 
In het gezin J.Baptist Liekens - M.Thérèse Schepers (Hoek Oudenstok/Diepvenstraat) waren twee 
dochters bij de grauwzusters in Antwerpen:  
Liekens Maria Angelina, zuster Godelieve, ° Herselt  op 9 dec 1907 maar het gezin verhuisde korte 
tijd daarna naar L. Gelofte op 1 juli 1934. Overleden in Antw. op 7 mei 1997. 
*Liekens Maria Elisabeth, zuster Bonaventura, °L. 19 juni 1910. Gelofte 11 aug 1935. Overleden in 
rusthuis H.-Hart Nijlen op 8 sept 1999. 
 
Liekens Hilda, zuster Antonia, grauwzuster Antwerpen, ° Blauberg  24 apr 1932. Enkele jaren later 
verhuisd naar L. Gelofte 30 dec 1954. Ze verblijft momenteel  in een RVT in het Antwerpse. Zuster 
Godelieve en zuster Bonaventura waren haar tantes. 
 
Meynckens Rosalie, zuster Brigitte van de Goede Herder, °L.4 april 1883, dr van Jan-Baptist en 
Brems M.Theresia. Gelofte in Meerle. Ze overleed op 13 aug 1964.  
* Meynckens Juliette, zuster Martha, °L.23 jan 1880, idem. Zrs H.-Hart Oudergem, +juli 1953.   
 
Pauwels Elisabeth, zuster Alvara, Berlaar °W. 17 sep 1915, dr van Frans  en van Peeters Maria 
Catharina. Gelofte 27 april 1939. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Josephina  NOTA:  ze was 
tevens zus van Louis Pauwels ( Mouthoren) en Jozef (Elsleuken) - gekend als familie Tamboer. 
*Pauwels Maria Josephina, zr Catharina, Berlaar °W. 26 sept 1913, dezelfde ouders. Gelofte 27 apr 
1942, Ze overleed in Wiekevorst op 3 april 2001. 
 
Pauwels Maria, zuster Cornelie, ursulinen Scherpenheuvel, °W. 9 jan 1911, dr van Jozef en Blockx 
Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Scherpenheuvel op 31 aug 1932 en is overleden in Leuven 29 op mrt 
1996. Ze is de zus van Maria Clementina.  
* Pauwels Maria Clementina, zuster Heliodora, Berlaar, °W 14 jan 1931, dezelfde ouders,  gelofte in 
Berlaar op 30 april 1952.  



 
Peeters Andreas Benedictus °W.13 apr 1790 zn van Gaspar en Peeters Anna Elisabeth (Zavel). 
Wijding in Mechelen op 18 mrt 1813.  Hij werd in Steenokkerzeel onderpastoor  tot 7 juni 1821 en 
daarna pastoor. Op 30 apr 1844 werd hij tevens district-deken van Vilvoorde. Hij overleed in 
Steenokkerzeel op 8 mei 1857. 
NOTA Op een gedenksteen in deze kerk staat hij vermeld als “Weldoener van deze kerk”. Hij 
vergrootte voor eigen rekening de zijbeuk van de kerk. Zijn vader en zus Anna Catharina woonden bij 
hem in. Joannes Antonius was zijn broer. 
*Peeters Joannes Antonius °W.17 jan 1799. Wijding in Mechelen 14 juli 1821. Onderpastoor  in 
Steenokkerzeel tot 17 juni 1857. Pastoor in Sterrebeek tot 20 juni 1865. Rustend in W tot zijn 
overlijden op 12 feb 1880.  
NOTA:  zij studeerden aan de Latijnsche School, de eerste middelbare uit de streek, die door Joannes-
Baptista Peeters van de Zavel op de Rode werd opgericht. (Zie W.w. blz.144). 
 
Peeters Bertha, zuster Ceciliana (Berlaar) °W.  6 jan 1904 dochter van Joannes en Cauberghs Joanna. 
Ze deed haar geloften in  Berlaar en is daar ook overleden op 1 mei 1970. Ze is de zus van Joanna 
Dymphna en van Leonia Peeters. 
* Peeters Joanna Dymphna, zuster Wenceslas, Berlaar. °W 19 mrt 1893. Gelofte 17 sept 1918, +? 
* Peeters Leonie, zuster Dymphna, Berlaar °W. 19 okt.1895. Gelofte 5 sept.1925, +? 
Nota: ze zijn zussen van de echtgenotes van Edward Luyten, Isidoor Verheyen en Fille Peeters 
(Veerlestraat). 
 
Peeters Bertha, zuster Maria Augustina, ursuline Scherpenheuvel °W 23 mrt 1905 dr van Louis en 
Gebruers Maria. Gelofte 13 sep 1927. +? Ze is zus van Juliana en Maria Peeters..  
* Peeters Juliana, zuster Maria Amanda, ursuline Scherpenheuvel °W.18 dec.1902, gelofte 13 sept 
1927. Werkte in Scherpenheuvel en in Belgisch Kongo. +? 
* Peeters Maria, zuster Monica, ursuline Scherpenheuvel,°W. 2 juli 1898, idem dr van Louis en 
Gebruers Maria, Gelofte 28 aug 1934, +Scherpenheuvel 26 mei 1949. 
 
Peeters Joannes Franciscus °W. 6 feb 1862, zn van Gaspar Vitus en Sools Maria Theresia. Wijding in 
Mechelen op 19 juni 1886. Daarna leraar in St.-Norbertuscollege Antwerpen tot 29 dec 1886, 
onderpastoor in Leuven St.-Michiel tot 20 apr 1900, pastoor in Attenrode tot zijn overlijden 28 mrt 
1905. 
 
Peeters Jozef, pater Erik, passionist. Hij werd geboren in  W. op 8 juni 1922 als zoon van Jozef en 
Octavie Janssens. Ontving de priesterwijding in Diepenbeek op 14 apr 1948. Werd missionaris op 
enkele plaatsen in Congo tot 1976. In ons land was hij werkzaam in Ransberg, en in de 
kloostergemeenschap van Kortrijk waar hij op 11 oktober 1995 overleed. Broer van Elisabeth. 
* Peeters Elisabeth, zuster Gerda, Berlaar °W 26 jan 1918. Gelofte op 31 aug.1936, kleuterklas te 
Wiekevorst  en daar overleden op 10 okt 2011.  
 
Sannen Irma, zuster Maria-Octavia (Vorselaar), L of G. Geen verdere gegevens. 
 
Sannen Joannes Emmanuel °L. 12 jan 1838, zn van Jan Frans en van De Kock Maria Theresia, 
priester gewijd in Mechelen op 21 dec 1801. Pastoor in Vollezele en daar overleden op 8 nov 1920. 
 
In het gezin van Petrus Sempels en Leonie De Hondt waren vier dochters bij de zusters ursulinen te 
Scherpenheuvel en één zoon witheer van Averbode. Een gezinsfoto staat in W.w. op blz. 114. 
* Sempels Achiel °W 21 apr 1902, overleden als missionaris in Brazilië op 15 juli 1975. 
* Sempels Anna °W 29 mrt 1905, zuster Angelina, overleden in Diest op 5 dec 1995. 
* Sempels Francisca °W 8 aug 1896, zuster Mathilde, overleden in Scherpenheuvel op 24 jan 1992 
* Sempels Leonie °16 juli 1890, zuster Emelie overleden in Scherpenheuvel op 11 aug 1983. 
* Sempels Marie °W. 25 mei 1893, zuster Christine, overleden in Scherpenheuvel op 3 jan 1974.  
 



In het gezin van Ignaas Sempels en Francisca Peeters waren twee witheren van Averbode en één 
ursuline van Scherpenheuvel. 
* Sempels Amandus Franciscus (Jacobus Hroznata) °W. 13 mei 1877 overleden in Averbode op 2 
mrt 1907. 
* Sempels Antonius °W. 15 nov. 1872, witheer Averbode, pastoor in Messelbroek en overleden in 
Averbode op 14 mei 1925. 
* Sempels Clementina °W. 9 sep 1870, zuster Maria Colombia (orde?) overleden in Buizingen op 21 
aug. 1917. 
 
Smekens Maria Angelina, zuster Laurence, ursuline Scherpenheuvel, °L 3 mrt 1866, dr van Louis en 
van Van Woensel Bernardina. Ze is overleden in Scherpenheuvel op 28 okt 1958. 
 
Soetemans Maria Francisca, zuster Carolina, grauwzuster in Antwerpen, °W. 26 juli 1866, dr. van Jan 
Antoon en Rens Rosalia. Gelofte in Antw. op 25 juni 1895. Overleden in Antw op 3 april 1956. Nota: ze 
leerde als dienster in Antw. de grauwzusters kennen. Zij was tante van Maria Soetemans en van Anna 
Tielemans, zuster Gabriël.  
 
Soetemans Maria, zuster Gerarda van de grauwzusters in Antwerpen,°L op 15 mrt 1891, dr van Jan 
Isidoor (°W. 17 mei 1860) en Billion Paulina (°W. 11 mrt 1864). Ze overleed in Antw. rond 1968. 
 
Soetemans Maria Justina, zuster Servanda ( Vorselaar). ° L. 25 feb 1890, dr van Jan Antoon en 
Willems Francisca. Ingetreden 10 apr 1910. Overleden in Westmalle op 24 sept 1951. 
 
Somers Emerentiana, zuster Henrica (Berlaar), °W 25 aug 1882 dr van Louis en Van Habberney 
Isabella. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 15 sep 1908. +? Zus van Maria Somers. 
* Somers Maria, zuster Isabella (Berlaar) °W 18 mei 1874. Was werkzaam in Congo van nov  1901 tot 
nov 1919 en later in de schoolkolonie van Berlaar. Geen verdere gegevens. 
 
Somers Ludovica Josephina, zuster Irena van Gonzaga, (Gent, Sint Amandsberg),°W. 1 nov 1888, 
dochter van Coleta Somers. Gelofte in Gent op 10 mrt 1914. Was werkzaam in Edelare, Gent, Eine en 
Leopoldsburg. +? 
 
Strackx Maria, zuster Francisca, ursuline Scherpenheuvel, °L 23.juli 1910, overleden in 
Scherpenheuvel op 2 okt 1985. 
 
Theys Bertha 1926, zuster Magdalena (Berlaar), °L 23 juli 1910 uit het gezin Theys-Peeters, 
overleden in Kapellen op 2 okt 1989. 
 
Tielemans Anna, zuster Gabriël, grauwzuster van Aarschot,  °L. 27 feb.1907, dr van Victor en 
Soetemans Maria. Gelofte op 6 mei 1977. Werkte in de materniteit van Aarschot en in het rusthuis van 
Rillaar, waar ze overleed op 18 juli 1977. Nicht van Soetemans Maria F., Tante van Renaat Van den 
Berckt.. 
(wordt voortgezet) 
 



De oude, diepchristelijke familie van het  Wolfsdonk van weleer: het gezin  Petrus Sempels-Leonie De 
Hondt op de Heide na de eremis van pater Achilles Sempels in 1928, met o.m. ook de vier kinderen 
kloosterzusters Francisca, Marie, Leonie en Anna. 
 
Voor correcties, aanvullingen en andere gegevens: 
* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 65 71  julia.brems@skynet.be  
* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.    
 

 
 
OVERLIJDEN : SIMONE HELSEN 

 

In Gods handen 
geef ik mijn leven terug. 

Jullie die mij zo lief gehad hebben, 
let niet op het leven dat ik afgesloten heb 

maar op het leven dat ik begin. 
 

Met droefheid nemen we afscheid van mevrouw Simone 
Helsen, echtgenote van Roger Luyten  en mama van Geert en 
Els Luyten-Robert. 
Ze werd geboren in Langdorp op 15 maart 1941 en is 
zachtjes ingeslapen thuis in Wolfsdonk op 29 maart 2021. 
We bieden de familie onze christelijke deelneming aan. 
Simone was ontzettend dapper, zorgend en dankbaar van 
hart. Ze leefde vanuit een diep geloof. 



 ‘RILLAAR ONTMOET’ MAAKT AUTHENTIEKE TAPAS 
Gewoonlijk organiseert Rillaar Ontmoet vzw een barbecue op Pinkstermaandag, aansluitend op de 
bedevaart naar Scherpenheuvel. Door de onzekerheid rond Corona kiezen we dit jaar voor iets 
anders: Spaanse tapas aan huis geleverd tijdens het Pinksterweekend. 
Tapas zijn kleine Spaanse gerechtjes om te eten met je vingers of een cocktailprikker. Vroeger werden 
ze geserveerd op het schoteltje dat je glas afdekt om te voorkomen dat er vliegjes aan je drank komen. 
Tegenwoordig bestaan er tapasbars waar je verschillende gerechtjes kan eten. 
We stelden tapasschotels samen met voor ieder wat wils. De basis van elke schotel bestaat uit drie 
groentegerechtjes die aangevuld worden met vlees, vis of extra groenten. We kozen voor gerechtjes 
met herkenbare ingrediënten, die toch een zuiders gevoel op tafel brengen. 
De drie basisgerechten zijn: 

• Groene boontjes op smaak gebracht met pijnboompitten, paprikapoeder en limoen; 

• Overgebakken tortilla: Een omelet gevuld met aardappel, paprika en ui; 

• Pittige aardappelen: Aardappelblokjes gebakken in pikante olie, geserveerd met aïoli, een 

sausje op basis van look. 

Deze worden aangevuld met één van de volgende combinaties: 
1. Vlees: Kruidige gehaktballetjes met een pittige salsa en Serranoham met rucola; 

2. Vis: Scampi met limoen en gerookte heilbot met een sinaasappel-venkelsalade; 
3. Groenten: Sinaasappel-venkelsalade en tomaat gevuld met ei en Parmezaanse kaas. 

Een schotel, de drie basisgerechtjes met één van bovenstaande combinaties, is voor één persoon en 
kost €20. Om je tafel compleet te maken kan je nog een dessertje bestellen. Dit is limoenkaastaart in 
een potje voor slechts €5 per persoon of een fles wijn (wit, rosé of rood) of een fles cava voor €10. 
Rillaar Ontmoet tovert het zonnige Spanje bij je thuis op tafel! 
Inschrijven kan door onderstaande strook binnen te brengen op Montenaken 55 te Rillaar voor 16 
mei 2021 

 
 
 
 
 



SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be 
(klikken op FORMULIEREN of ‘belangrijke levensmomenten’) of via het zonesecretariaat: 
016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 
Doopvieringen 
Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand 
binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk 
doorzenden naar ni.adams@telenet.be 
 
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het 
zonesecretariaat. 
 
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken 
maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken. 
 
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den 
Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12) 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE 
Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info 
over onze parochie (foto’s en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be 
 
ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT 
 
ZONESECRETARIAAT 
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, 
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone 
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 

‘PASTOOR TE BEREIKEN’’ 
 
PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT 
Jan Van Ophemstraat 19 
3200 Aarschot 
016/57.20.43 
secretariaat@kerkinaarschot.be 
 

 
LANGDORP 
 
SECRETARIAAT SINT-PIETER 
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 
016/56.51.63 of ni.adams@telenet.be 
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij). 
 
GIJMEL 
 
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA 
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. 
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel. 

mailto:ni.adams@telenet.be
mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be
mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be


 
WOLFSDONK 
 
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT 
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be 
Elke maandag 10-11u (in niet-coronatijden) in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. 
 
 
PAROCHIEBLAD 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be 
 
 
KERKFABRIEK 
 
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze 
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen 
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of 
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of 
mark.vanderborght@belgacom.net). 
 
 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
VIERINGEN 
Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken. 
Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende 
momenten: de kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op 
zondag van 10-12u. De kerk van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken. 
Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sophie.buyck@telenet.be
http://www.kerkinaarschot.be/
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NUTTIGE ADRESSEN 
----------------------------------------------------- 
WACHTDIENSTEN 
 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de 
wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de 
feestdag. 
Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560 
www.mediwacht.be 
 
Apothekers 
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u. 
www.apotheek.be 
 
 
ZALEN 
 
Zaal Den Abt Wolfsdonk 
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck 
telefoon: 0477/18.20.68 
Reserveren kan via www.denabt.be 

 
 
Parochiezaal Gijmel 
contactpersoon: mevr. Jeannine Van Rompay 
telefoon: 016/56.21.93 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 

http://www.denabt.be/

