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Geloof in Verrijzenis, Opstanding is maar geleidelijk aan doorgedrongen bij zijn leerlingen. (Bij ons, 
die nu zijn leerlingen zijn, is dat niet anders.) In de zondagen van Pasen tot Pinksteren worden we 
stapsgewijze uitgenodigd tot Verrijzenisgeloof. Ziehier de weg die we tot nog toe zijn gegaan: 
Vanuit het lege graf (Paasmorgen) werden de leerlingen geconfronteerd met leven-gevende tekens. 
Het wordt waar wat Hij had gezegd: ‘Ik ga met u’.  
De tweede Paaszondag blies Hij hun nieuwe levensadem in. De nieuwe mens werd geboren. Die zou 
voortaan gaan leven vanuit een andere ingesteldheid. Het is maar achteraf -, na lijden en dood, dat de 
leerlingen inzicht hebben gekregen in de handelwijze van God. Jezus moest die weg gaan om Gods 
geduldige liefde voor zijn volk te bewijzen. God redt op die wijze. (Jeshua, Jezus, betekent: ‘God redt’. 
Zij voelen zich hoe langer hoe meer geroepen om te gaan doen als Jezus. ‘Zoals de Vader Mij gezonden 
heeft, zó zend ik jullie’. 
Vorige zondag gaf Hij ons de ingesteldheid te kennen van waaruit we die zending best vervullen. Wij 
worden uitgenodigd om met Hem te gaan ‘herderen’ in deze wereld. Vandaag bouwen we daarop 
verder aan de hand van een nieuw beeld: de wijnstok en de ranken. De wijnbouw, net als het 
herderschap van vorige week, vinden we als een oer-beeld om uit te drukken hoe God zich een volk 
vormt dat open bloeit en vruchtbaar is. 
Het kruishout wordt hier een oersterke wijnstok. In de winter zou je denken: die wijnstuk is een dood 
stuk hout, meer niet. Maar in de lente verschijnen er tekens van nieuw leven. Ze zijn oh zo kwetsbaar 
dat de wijngaardenier er alles moet aan doen dat ze in alle grilligheid niet verloren gaan. Maar de 
stuwkracht van het levenssap dat de stam uit zijn wortels haalt, brengt hen volop tot leven. Ze gaan 
openbloeien en geven hoop en uitzicht op een rijke oogst. De wijngaardenier weet wel dat ze goed 
moeten worden opgevolgd. Snoeien en uitzuiveren moet wildgroei voorkomen. Maar vanuit de 
bestendige voeding vanuit de stam groeien er mettertijd weelderige druiventrossen aan.  
Verrijzenisgeloof werkt als een draaikolk. Die vindt haar kracht tot uitdeinen in de diepgang naar de 
bodem van haar bestaan. Zolang ze daaruit blijft putten zal ze in steeds weidsere kringen haar invloed 
doen gelden.  
In ons ‘herderen’ blijven we best verbonden met die krachtcentrale van Gods liefde voor de mensen.  



HEROPSTART EREDIENSTEN VANAF 1 MEI  
 

Uit zorg voor de volksgezondheid blijven onze normale samenkomsten voor liturgie, catechese en 
ontmoeting niet mogelijk. Wel willen we binnen die grenzen zoeken hoe we toch verbonden kunnen 
blijven met onze gemeenschappen. 
 
Op de eerste plaats proberen we te zorgen voor open kerken waar we mensen kansen bieden om te 
verstillen en te bidden. Daarnaast hebben we een liturgisch aanbod voor de maanden mei en juni 
uitgewerkt voor onze geloofsgemeenschappen, steeds met respect voor de veiligheidsmaatregelen. 
Erediensten mogen plaatsvinden met de beperking van max. 15 personen, kinderen onder de 
twaalf jaar niet meegeteld. Onder deze voorwaarden hebben wij geprobeerd een zo ruim mogelijk 
aanbod op te stellen. 
Onze zonepastoor Rudy zal een extra eucharistieviering voorgaan elke zaterdag om 17 uur in de Sint-
Rochuskerk te Aarschot. 
 
Inschrijven voor de vieringen is verplicht! 
Je kan jezelf in de week voor de zaterdag- of zondagsviering inschrijven voor deze viering maar niet 
voor vieringen in de verdere toekomst. Indien een viering volzet is, kan je kiezen om aan te sluiten bij 
een viering in een andere kerk waar nog vrije plaatsen zijn of om op de reservelijst geplaatst te 
worden. 
Wie op de reservelijst staat, komt eerst aan bod voor een volgende viering. 
 
Het inschrijven zal wat anders verlopen dan deze voor de Goede Week. 
De geloofsgemeenschappen Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw en Rillaar schrijven in via het 
zonesecretariaat. 
De geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk schrijven in via de plaatselijke 
secretariaten. 
 
Hieronder vind je een overzicht terug per geloofsgemeenschap met de nodige informatie voor 
reservering. 
 
Geloofsgemeenschappen van Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw en Rillaar. 
 
richtlijnen reservatie: 
 
- telefonisch via het zonesecretariaat (Jan Van Ophemstraat 19, Aarschot) 
- op maandag van 08.30u-11.30u 
- op dinsdag van 13.00u-15.30u 
- op woensdag van 13.30u-15.30u 
- op donderdag van 08.30u-12.30u 
 
- telefoonnummer: 016/57 20 43 
 

kerk --> 
Sint-Cornelius 
Gelrode 

Sint-Niklaas 
Rillaar 

Christus 
Koning 
Aarschot 

O.-L.-Vrouw 
Aarschot 

Sint-Rochus 
Aarschot 

za   01/05 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   02/05  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   08/05 
18.30u: 
gebedsdienst 

   
17.00u: 
eucharistie 



zo   09/05  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
gebedsdienst 

11.00u: 
eucharistie 

 

woensdag 12/05 
vooravond 
O.H.H. 

19.00u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

donderdag 
13/05 
O.H.Hemelvaart 

 
09.30u: 
eucharistie 

 
11.00u: 
eucharistie 

 

za   15/05 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   16/05  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   22/05 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   23/05  
09.30u: 
gebedsdienst 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   29/05 
18.30u: 
gebedsdienst 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   30/05  
09.30u: 
gebedsdienst 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   05/06 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   06/06  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   12/06 
18.30u: 
gebedsdienst 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   13/06  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
gebedsdienst 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   19/06 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   20/06  
09.30u: 
eucharistie 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

za   26/06 
18.30u: 
eucharistie 

   
17.00u: 
eucharistie 

zo   27/06  
09.30u: 
gebedsdienst 

08.30u: 
eucharistie 

11.00u: 
eucharistie 

 

 
 

Geloofsgemeenschappen van Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk. 
 
richtlijnen reservatie Gijmel en Langdorp: 
 
- telefonisch via mevrouw Nicole Adams 016/56 45 14 of 0471/53 39 54 
 
richtlijnen reservatie Wolfsdonk: 
 
- telefonisch via de heer Leo Janssens  013/78 44 28 of 0477/68 86 24 
 



kerk --> 
O.-L.-Vrouw van Fatima 
Gijmel 

Sint-Antonius Abt 
Wolfsdonk 

za   01/05 
18.00u: 
eucharistie 

 

zo   02/05  
09.00u: 
gebedsdienst 

za   08/05 
18.00u: 
gebedsdienst 

 

zo   09/05  
09.00u: 
gebedsdienst 

woensdag 12/05 
vooravond 
O.H.H. 

18.00u: 
eucharistie 

 

donderdag 
13/05 
O.H.Hemelvaart 

 
09.00u: 
eucharistie 

za   15/05 
18.00u: 
eucharistie 

 

zo   16/05  
09.00u: 
eucharistie 

za   22/05 
18.00u: 
gebedsdienst 

 

zo   23/05  
09.00u: 
eucharistie 

za   29/05 
18.00u: 
eucharistie 

 

zo   30/05  
09.00u: 
eucharistie 

za   05/06 
18.00u: 
eucharistie 

 

zo   06/06  
09.00u: 
gebedsdienst 

za   12/06 
18.00u: 
gebedsdienst 

 

zo   13/06  
09.00u: 
gebedsdienst 

za   19/06 
18.00u: 
eucharistie 

 

zo   20/06  
09.00u: 
eucharistie 

za   26/06 
18.00u: 
gebedsdienst 

 

zo   27/06  
09.00u: 
eucharistie 

 
 



----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 

 
WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 3 
Geestelijken afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk  
 
Vooreerst een paar rechtzettingen en een mededeling bij deel 2: 
Janssens Josephine, zuster Simonne (Vorselaar), °L. 6 juli 1921, geprofest 26 juli 1939, overleden te 
Westmalle 8 aug 2017, was niet de schoonzus van Marcel Verbruggen, maar zijn tante, een zus van zijn 
moeder Maria Janssens. 
Theys Bertha, zuster Magdalena (Berlaar), Correctie data: ° L. 13 jan 1926, in het gezin Theys-
Peeters, geprofest in Berlaar op 23 aug 1948, + in Kapellen 4 aug 1989. 
Vanwege de zusters van Vorselaar krijgen we binnenkort meer info over de zusters van  L. of G. van 
wie we tot hiertoe enkel de wereldlijke naam en de kloosternaam kennen. Waarvoor dank!  
-------- 
Deel 3: 
 

Torfs Maria Isabella, zr Huberta (Vorselaar), °L.3 mei 1871, dr van Louis Frans en Van Ouytsel Marie 
Angeline. Geprofest in Vorselaar op 16 feb 1897 en overleden in Heist-Goor op 25 mrt 1928. Ze is 
tante van zuster Véronique en zuster Marie-Huberta (zie verder bij Verbruggen). 
Van Aelst Elza, zuster Reginalda. Zuster van het Convent van Bethlehem (norbertinessen Duffel), °W. 
4 juli 1932, dr van Edward en Alaerts Bertha. Ze deed haar gelofte in Duffel op 21 sept 1956 en werd 
daar kleuteronderwijzeres. Overleden in Duffel op 26 dec 2008. 
Van Aelst Sophia, zuster Marie Calasanz, maar liet zich graag zuster Sofie noemen. Kleuterleidster. °L. 
19 okt 1912. Professie Vorselaar op 12 okt 1934. Overleden in Lier op 2 nov 1998. 
Van den Berckt Emiel, pater Simeon (picpus),°W. 5 dec 1889 zn van Joannes en Vermeulen Theresia. 
Wijding te Brugge op 21 mei 1921. Werkzaam in Kaatsheuvel, Wandrey (Binche), Leuven. 
Legeraalmoezenier, doodgeschoten door een Duitse scherpschutter in het klooster op het pater 
Damiaanplein in Leuven op 4 sept 1944 bij de bevrijding van de stad. Hij was de jongste zoon thuis, 
broer van ‘‘Tistke de wever’ en van Sidonie, echtg. Jozef Salaets.   
Van den Berckt Renaat, °W. 26 sep 1938, zn van Frans en Paulina Tielemans. Wijding in Brussel op 7 
juli 1963. Onderpastoor in Lot van 26 juli 1963 tot okt1984 en tevens dienstdoend pastoor in 
Vlezenbeek van 31 okt 1982 tot 13 mei 1984. Vanaf 14 okt 1984 was hij pastoor in Leuven St.-
Kwinten. Op 31 aug 1999 werd hij tevens benoemd tot pastoor in Leuven St.-Jozef en op 4 mei 2001 
tot federatiepastoor van Leuven binnenstad. Op 1 okt 2011 ging hij op rust in Wolfsdonk en werd 
meewerkend priester in de federatie van Herselt-Hulshout en Westerlo en in die van Langdorp.  
Vandenbroeck Evrard, missionaris van Scheut, °Gijmel 6 mrt 1902, gelofte 8 sep 1922, wijding 21 
aug 1927,  +Schilde 18 feb 1970. Was gedurende 41 jaar missionaris in de Kasai in Kongo. Hij werd 
vaak erg mishandeld en gevangen gezet, vooral tijdens de secessieoorlog toen Katanga zich wou 
afscheiden van Kongo (sic). 
Van der Borght Antoon °W. 30 mrt 1830, zn van Petrus Jozef en Peeters Maria Francisca. Wijding in 
Mechelen op 28 dec 1854. Onderpastoor in Sint-Pieters-Leeuw (tot 1857) Herentals (tot 1865) 
Grobbendonk (tot 1877) en Halle waar hij overleed op 24 nov 1880. 
Van der Hoeven Justina, zuster Bernarda van de augustinessen van Geel, °W. 29 sept 1883, dr van 
Jacob en Meynckens Rosalia. Gelofte in Geel op 19 nov 1904. Werkte in het burgerlijk gasthuis van 
Geel en was daar moeder-overste. Geen verdere gegevens. 



Van Dyck Ludovicus, broeder Caesar, redemptorist, °W. 14 jan 1880 zn van Amandus Frans en Maria 
Rosalia De Keyser. Gelofte op 15 okt 1907, missionaris in Congo tot 18 juli 1960  en overleed in 
Roeselare op 24 okt 1961. 
Van Opstal Josepha, (Bertha Josephina)  jarenlang Eerwaarde moeder Theodora van de 
grauwzusters in Antwerpen. °W. 28 sept 1903, dr van Louis en Jennes Regina. Gelofte in Antw. op 6 
okt 1925. Ze overleed in Antwerpen op 1 jan 1976. 
Van Opstal Clementina, zuster Colomba, Berlaar, °W. 4 sep 1870,  dr van Ignaas en Peeters Francisca. 
Gelofte 29 aug 1900. Overleden in Buizingen op 21 aug 1907. 
Van Ouytsel Maria Antonia, zuster Maria Aloysia (Berlaar) °W. 24 mei 1870, dr van Petrus en Brems 
Catharina. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 29 aug 1900 en overleed aldaar op 31 mei 1919. 
Plechtige nadienst op 17 juni in de parochiekerk van W. 
Van Ouytsel Maria Josephina, zuster Maria Chantal (Berlaar), °W. Zavel op 23 sept 1873, dr van 
Henri Frans en Bergen Anna Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 19 mrt 1919 en was daar 
werkzaam. Van 3 juni 1946 tot 27 aug 1954 verbleef ze in Denemarken. + 27 aug 1954 in Berlaar. Ze 
was zus van Justina en Leonia. 
* Van Ouytsel Justina, zuster Aubina, °W. 20 juni 1885, dezelfde ouders. Gelofte in Vorselaar op 6 nov 
1911 en daarna werkzaam in Rumst en Westmalle. Geen verdere gegevens. 
* Van Ouytsel Leonia, zuster Nestora van Vorselaar, °W.11 apr.1890, dezelfde ouders. Gelofte in 
Vorselaar op 3 juli 1911. Daarna werkzaam in O.-L.-Vrouw-Tielt, Messelbroek, Morkhoven en 
Grobbendonk. Geen verdere gegevens. 
Van Ouytsel Maria Antonia, zr Maria Aloysia (Berlaar). °W. 24 mei 1870, gelofte 19 aug 1900, 
+Berlaar 31 mei 1919. Plechtige nadienst in parochiekerk W. op 17 juni 1919. 
Van Rompay Leopold, pater Rudolf, °W. 24 mei 1879, zn van Gummarus Jozef en Barbara Maria 
Lintermans, wijding in Leuven op 1 okt 1905 congregatie v.d. HH.Harten (picpussen), econoom, ‘s 
Gravenbrakel en Overijse. + Overijse 22 jan 1955. 
 Van Rompay Maria °W. 2 nov 1938, missiezuster, nog steeds werkzaam in Brazilië. 
Een getuigenis over haar levenswerk volgt. 
Van Thielen Jan, pater van de H.Geest  °L. 6 april 1914, zn van Jozef en Lauwens Elisabeth, 
missionaris, daarna onderpastoor in Aarschot in de Christus-Koningkerk. Overleden in Aarschot   op 4 
feb 1967. 
* Van Thielen Louis, pater van de H.Geest, °L. 5 aug 1923, dezelfde ouders, missionaris in Zaïre en 
daar in Budi overleden op 1 okt 1984. 
Van Tongelen Bertha, zuster Maria-Griselda (Vorselaar), L of G 
In het gezin Louis Verbeeck en Maria Julia Heylen waren een grauwzuster en twee broeders van O.-
L.-V. van Barmhartigheid (ook broeders van Scheppers genoemd naar hun stichter mgr Victor 
Scheppers). 
* Verbeeck Maria Theresia °L 30 dec 1896, zuster Ambrosia, grauwzuster overleden in  
Antwerpen op 30 april 1991. Deed nachtoppas bij zieken in de stad en was naaister in het klooster. 
 * Verbeeck Alfons, broeder Marcus van O.L.V. van Barmhartigheid. °W 23 mrt 1902. Gelofte 15 aug 
1925, overleden in Herentals op 28 mrt 1998 en aldaar ook begraven. Verbleef op meerdere plaatsen. 
Was een tijd overste in Kapellen, verder o.m. de  kleermaker en hovenier van de gemeenschap. Laatste 
kloosterjaren in Herentals. 
* Verbeeck Frans, broeder Bertrand van O.-L.-V.van Barmhartigheid. °W. 7 jan 1906. Gelofte op 25 
aug 1923. Functies: onderwijzer aan Sint-Victor Alsemberg, novicenmeester in Kapellen bij Antw., 
visitator van de missiehuizen en scholen van zijn orde in o.m. Burundi, woonde enkele jaren in Rome 
als secretaris-generaal van de Orde. Later terug in Starrenhof Kapellen waar hij zowat van alle werk 
deed. Overleed op 13 jan 1995 in ziekenhuis Kapellen. Begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof 
in Herentals. 
Verbeeck Dora °L 8 aug 1928, zuster Lamberta (Berlaar) °L 8 aug 1928, dochter van Johannes en 
Isabella Maria Peeters. Geprofest 22 aug 1949. Kleuterleidster in Buizingen, Aarschot, Kapellen, 
Breedhout en Stevoort. Na haar pensionering zette ze zich in voor haar gemeenschap in Geel, Stevoort 
en Wiekevorst, waar ze overleed op 28 juli 2014. Zus van Helena.  



* Verbeeck Helena °L. 14 jan 1925, zuster Laetitia, dezelfde ouders. Ingetreden bij de Dienstmaagden 
van Maria in Leuven op 12 nov 1949. Aangesloten bij de Zusters van Maria in Leuven op 7 jun 1963. + 
in Leuven 26 apr 2001.  
Verbeeck Norbertina, zuster Florentine (Vorselaar), L of G 
Verbinnen Maria Julia (Julia) , zuster Adelfa (Vorselaar), °L 26 mrt 1908, dochter van Sooi en 
Andries Coleta, gelofte op 12 sep 1929. Kleuteronderwijzeres. Overleden in de kloostergemeenschap 
van Westmalle op 14 mrt 1969. Zus van Margriet.  
* Verbinnen Maria Theresia Margaretha (Margriet), zuster Hildebranda van Vorselaar,  °Westerlo 3 
mrt 1904, dezelfde ouders, professie op 25 mrt 1925. Kleuteronderwijzeres, werkzaam in de 
zustergemeenschap van Broechem, en daar overleden op 17 juni 1983. Ze waren tantes van Renaat 
Vermeulen.  
Verbruggen Maria, zuster Véronique (Vorselaar). °L. 22 feb 1908, dr van Franciscus en Theresia 
Torfs (Sus en Treske van pachters). Gelofte in Vorselaar op 11 okt 1926 en overleden in RVT in 
Westmalle op 23 mrt 1993. Onovertroffen in het leren lezen en schrijven van de kinderen van het 
eerste leerjaar. Bleef gedurende haar hele loopbaan in Grootlo (Heist o/d Berg).  
 * Verbruggen Rosalia, zuster Marie-Huberta (Vorselaar). °L. 7 jan 1913, dezelfde ouders. Geprofest 
op 2 okt 1934 in Vorselaar. Werkte in Rijmenam als kleuterleidster. Overleden in RVT Westmalle op 
28 okt 1970. 
Verbruggen Frans, °L. 27 jan 1941, zn van Jozef (Jef van pachters) en Janssens Maria. Wijding 
Langdorp 27 jan 1967. Leraar St.-Jan Berchmanscollege Diest 1969-1990. Werkte vanaf 1977 als 
priester van Molenbeek en Wersbeek. Overleden in UZ Leuven op 23 mei 2003.  
Zuster Véronique en zuster Marie-Huberta waren zijn tantes. 
Verbruggen Theresia, zuster Elisabeth (Vorselaar), °L 2 feb 1882, dr van Jozef Louis en Maes 
Elisabeth (tante van Jef van pachters en v.d. zrs Véronique en Marie-Huberta). Geprofest op 23 sept 
1907. Op 13  juni 1961 overleden in  Neerlinter waar ze onderwees.  
Vercammen Maria Barbara, zuster M. Feliciana van de zrs annonciaden van Huldenberg. °W 23 aug 
1914, dr van Joannes en Willems Florantia (Florentina). Professie in Huldenberg op 18 aug 1945. 
Werkzaam in Boechout en  Archennes. In Scherpenheuvel: eerst in het voormalige Godshuis daarna in 
O.L.V.-Ster-der-Zee als zieken- en bejaardenverzorgster. Overleden in Huldenberg 17 nov 2004. 
Vercammen Louis, pater Valeriaan, picpus. °W. 23 sep 1879, zn van Frans en Cuypers Isabella. 
Wijding 16 aug 1903. Lange tijd professor in Kerkelijke Geschiedenis en Canoniek Recht. Aan boord 
van de Belgenland als missionaris naar de Hawaï-eilanden vertrokken op 24 okt 1923 en daar 
overleden op 18 nov 1933. Zijn grafsteen bevindt zich in het Diamond Head Memorial Park in 
Honululu. 
Vereycken Julia, zuster Agnes, apostelinnen Antwerpen, °Testelt 7 juni 1938 ( parochiaal W.), dr van 
Louis en Verreycken Melania, gelofte te Antw op 4 april 1961, kleuterleidster. + 19 juli 1999 in het 
Middelheim-ziekenhuis. 
Vermeulen Renaat,  °L. 8 mei 1922, zn van Frans en van Verbinnen Maria Sidonia, priester gewijd in 
Mechelen op 13 apr 1947. Na verdere studies in Leuven werd hij eerst leraar aan het college van 
Herentals en het Sint-Norbertuscollege van Antwerpen. Vanaf 1960 was hij daar  ook directeur. Hij 
overleed in de Gijmel op 31 juli 1982. 
Verreycken Josephina, zr Maria Francina, zrs van Opwijk,  °L. 1 mei 1927, dr van Frans en Janssens 
Paulina. Gelofte in Opwijk. Werkzaam in Droeshout en Hever. Overleden in  Kalmthout op 18 mei 
1984.  
Verreydt Paula, zr Salvia van Berlaar, °W.24 jan 1933, dr van Jozef (Jef van boerkes) en Blockx 
Louisa. Ze overleed in Berlaar op 24 feb 2016.  
* Verreydt Maria, (Mit) zuster Gerlaca, °W 9 april 1928, dezelfde ouders. Gelofte in Berlaar op 30 
april 1950. Woont in het RVT in Berlaar. 
Verzwijfelt Maria, zuster Suzanna, grauwzusters Antwerpen, °W 1 aug 1871, dr van Jan Jozef en 
Ceusters Christina. Gelofte in Antw. op 1 sep 1896. Overleden in Antw. op 25 aug 1959. 
Weckhuyzen Margareta, zuster Sixta (Vorselaar), L of G 
* Weckhuyzen Rosalia, zuster Adeline (Vorselaar), L of G 
Wellens Jos, °L. 1 juni 1947 zn van Louis en Van Thielen Rosa, een zus van de paters Jan en Louis. Hij 
werd priester gewijd op 6 mei 1972. Werkte eerst als onderpastoor te Merchtem en werd op 31 juli 



1987 pastoor benoemd in Keerbergen. Werd tevens federatiepastoor van Haacht op 4 mei 2001 en 
parochievicaris van Boortmeerbeek op 1 juli 2003. In 2012, na 40 jaar parochiedienst is Jos terug in 
Aarschot komen wonen en vanaf juli 2021 verhuist hij naar de pastorij van Rijmenam. Hij blijft 
meewerken in die omgeving.  
Wellens Theresia, zuster Francina (Vorselaar), L of G 
Willems Josephine, zuster Camilia (Vorselaar), L of G 
Willems Bertha, zuster Gulielma (Vorselaar), °W. 9 mrt 1902, dr van Edward en Vervoort Rosalia. 
Gelofte te Vorselaar op 16 okt 1919. Ze overleed er op 7 januari 1921. Zus van Josephina. Plechtige 
nadienst in de parochiekerk W. op 18 jan 1919. 
* Willems Josephina, zuster Canuta (Vorselaar), °W. 27 juni 1893, idem. Gelofte te Vorselaar op 1 
sept 1916. Werkzaam in Hoeleden en Drieslinter. Geen verdere gegevens. 
Willems Joannes Franciscus (Frans), pater Christiaan, passionist,  °W. 30 jan 1920,  zn van Alfons en 
Wuyts Paulien, deed op 28 april 1946 zijn eremis in Wolfsdonk. Hij was een tijd missionaris in Afrika. 
Eens terug werkte hij een tijd bij Oostpriesterhulp in Duitsland en daarna in een Duits bisdom. Hij was 
directeur bij de grauwzusters te Antwerpen en overleed in WZC Herselt op 21 mrt 2013. Broer van 
Julia Francisca en Margaretha. 
* Willems Julia Francisca, zuster Chrysostoma (Berlaar), °W. 6 mrt 1915, dezelfde ouders, overleed 
te Lier op 1 dec 2007. 
* Willems Margaretha (Mariette), zuster Florimonda, zrs van Opwijk. °W.15 juli 1930, dezelfde 
ouders, overleed te Grimbergen op 27 juli 2001.  
Willems Bertha, zuster Guilielma, Vorselaar. ° W. 9 mrt 1902. Geprofest 16 okt 1919. +Vorselaar 7 
jan 1921. Een plechtige nadienst had plaats in de parochiekerk H. Antonius W. 18 jan 1921. 
Wouters Louisa, zuster Josephine (Vorselaar,  L of G 
* Wouters Maria, zuster Benevenuta, (Vorselaar), L of G  
Wuyts Bernardina, zuster Maria Ambrosia (Berlaar) °W.3 jan 1883 dr van Jozef en Billion Theresia. 
Gelofte in Berlaar op 14 sep 1915. Overleden in Elsene op 7 dec 1954 
Wuyts Maria Theresia, zuster Lucie, grauwzusters Antwerpen, verpleegkundige. °W. 12 feb 1920, dr 
van Theophiel Jozef (Fille)  en Melanie Verbeeck, gelofte in Antw 24 april 1941. Laatste moeder-
overste van de Orde in Antw). Vierde nog haar honderdste verjaardag  mee in RVT in Berlaar, en 
overleed er ong. een maand later op 10 mrt 2020. 

 

"In de jaren twintig vertrok pater Evrard 
Vandenbroeck als missionaris naar wat toen nog 
Kongo heette. Deze foto werd genomen net voor de 
afvaart in Antwerpen en toont ons op de voorgrond 
o.m. Stinus Meynckens en de vier gebroeders 
Vandenbroeck, v.l.n.r. Achiel, Evrard, Ernest en Denis. 
Bemerk ook de typische kledij van die tijd, vooral bij 
Ernest." Foto 67 uit "Honderd jaar de lens op 
Langdorp" uit 1976. 

 

 
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    
 

 



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 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


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 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
VIERINGEN 
Inschrijven voor de vieringen is verplicht! 
Je kan jezelf in de week voor de zaterdag- of zondagsviering inschrijven voor deze viering maar niet 
voor vieringen in de verdere toekomst. Indien een viering volzet is, kan je kiezen om aan te sluiten bij 
een viering in een andere kerk waar nog vrije plaatsen zijn of om op de reservelijst geplaatst te 
worden. 
Wie op de reservelijst staat, komt eerst aan bod voor een volgende viering. 
 
reservatie Gijmel en Langdorp: 
- telefonisch via mevrouw Nicole Adams 
 016/56 45 14 of 0471/53 39 54 
 
reservatie Wolfsdonk: 
- telefonisch via de heer Leo Janssens 
 013/78 44 28 of 0477/68 86 24 
 
 
Voor een overzicht van de vieringen in onze zone: 
zie artikel ‘HEROPSTART EREDIENSTEN VANAF 1 MEI ‘ 
elders in dit blad. 
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---------------------------- 
Rubriektitel 
---------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
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 


