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EERSTE COMMUNIE 
Zaterdag 23 april, onder een stralende lentezon mochten 23 kinderen van Langdorp en Gijmel hun 
eerste communie doen. 
Het was een mooie, sfeervolle en kindvriendelijke viering, die werd voorgegaan door priester Paul. 
De kinderen hebben mooie voorgelezen, heel enthousiast gezongen en soms ook een beetje gedanst ... 
Na het slotlied kregen ze dan ook een uitbundig applaus. 
Een dikke proficiat voor al onze communicanten en hun ouders!  
Dankjewel Luc en Nicole voor de muziek en de begeleiding van de liedjes! Dankjewel juf Nadia, juf 
Petra en juf Ilse om de kinderen zo goed voor te bereiden op deze prachtige, feestelijke dag! 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



8 mei 
Vierde Paaszondag 
Joh 10,27-30 

 
 
Aan God toebehoren 
Zijn tijdsgenoten zien door Jezus van Nazareth, zoon van de timmerman, vele wonderbaarlijke dingen 
gebeuren: mensen worden van hun kwalen genezen, het uitschot van de samenleving mag weer volop 
meedoen, Hij helpt mensen overeind en brengt hen tot leven… kortom, Hij is een wonder ingoed mens. 
Maar de grote vraag waar ze op botsen is regelmatig: is Hij wel de Messias, Gods Gezant, waar ze al 
zolang naar uitkijken.? 
Het zal tot met Pasen duren eer ook zijn leerlingen Hem gaan erkennen als Gods Zoon. Zie een paar 
zondagen terug het getuigenis van (de ongelovige?) Thomas: “Mijn Heer, en mijn God!”. In die volle 
erkenning verstaan we beter de reactie van Jezus in deze evangeliebladzijde. Al wie naar Hem luistert, 
leert Zijn woorden spreken en Zijn daden verrichten. Zij volgen Hem in doen en laten. 
(Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie…) Zij hebben aan den lijve ervaren dat zij, 
ondanks hun laffe vlucht, weg van hun lijdende en stervende vriend, toch ten volle door Hem 
aanvaard worden en Hem blijven toebehoren. ‘Ik zal jullie nooit in de steek laten’ ‘Op Mij kan je vast 
vertrouwen’ ‘Ik zorg als een echte Herder voor jullie.’ ‘Jullie behoren Mij toe, en dat IS het eeuwig 
Leven.’. 
Na Pasen klinkt in dit antwoord, dat Jezus toen aan zijn twijfelende tijdsgenoten gaf, de bevestiging 
dat Hij van God gezonden is, de Messias, die in de wereld moest komen om Gods schepping nieuw te 
maken. Hij is voor ons de Redding. 
Het zijn bemoedigende woorden! Heeft Hij zelf niet gezegd: 'Ik zal met je gaan; Ik zal je niet verweesd 
achterlaten.'. Hiermee vertaalt Hij de oudste naam van onze God: Jahweh, Ik zal er altijd zijn voor jou; 
op Mij mag je blijven rekenen. 'Geloven' is: ons in de liefdevolle armen bevinden van onze God, vader 
en moeder, broer en zus, vriend en geliefde... Hij is alles voor ons, en nog veel meer! 
Al wat we lezen over ‘de goede Herder’ krijgt in het licht van Pasen pas zijn volle betekenis. God zelf is 
hier aan het werk, ‘toen’ in Jezus van Nazareth, ‘nu’ in zijn verrezen Lichaam, de Kerk, in zover ze naar 
Hem luistert tenminste. 
 
 
 



VORMSELOUDERAVOND PAASMAANDAG 
Ter voorbereiding van de vormselviering verzamelden de ouders van de 3 geloofskernen zich onder 
leiding van de catechisten, priester/vormheer Paul en diaken Bert. 
Naast praktische afspraken, stonden we stil bij de betekenis van het vormsel aan de hand van een DVD 
over de vormselsymboliek. 
Het vormsel is immers meer dan een overgangsritueel, het is een katholiek sacrament waarbij de 
vormheer  de hand oplegt en met chrisma zalft  om de vormeling te sterken met de gaven van de H. 
Geest . 
Vormheer Paul vergeleek het met de cadeaus die de vormeling krijgt. Het geloofscadeau van het 
vormsel dient uitgepakt te worden door de ontvanger voor een volle werkdadigheid. 
We hielden tevens een kort geloofgesprek met de ouders rond de vraag wat het geloof betekent in 
ieders leven. In bijlage de woordwolken als vrucht van deze gesprekken. 
Alleszins een rijke en inspirerende invulling van de vraag naar de waarde van het geloof. 
De betrokkenheid van de ouders bij het vormselgebeuren was voelbaar groot.  
We kijken met zijn allen uit naar een begeesterende vormselviering op 1 mei in de kerk van Gijmel, 
voorgegaan door deken Patrick Maervoet. 
 
Petra, Nicole, Toon, Leo, Erna, priester Paul en diaken Bert 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND 
 
HET DORP VAN SINT-ANTONIUS 
Alfons Heylen vertelt over de Wizze  - deel  3 
© Tekst: Erven Heylen, Rotselaar  © Tekeningen: Kris Wollants  
 
‘Wizze, hoe zat dat weer in elkaar met die herbergklok?’ 
‘Ja, toen stak ik in een vies perket! ‘k Was aan ‘t brekkenieren aan de kanten van Bekkevoort. Die nacht 
werd er dichtbij plots een lichtbak ontstoken. Een concurrent, mij onbekend. 

 



En kort daarop volgden schoten, pijnlijk geschreeuw en geroep. Er waren dus zeker jachtwachters en 
misschien zelfs gendarmen bij betrokken. Jammer genoeg had ik een stommiteit begaan. Dat gaat zo in ‘t 
leven. Ge weet het altijd achteraf, als ‘t kalf verdronken is. Ik was namelijk in de vooravond −  van danige 
dorst − ginder een café binnengegaan, en had er een paar mensen gezien die me zo halvelings kenden. 
Zonder twijfel zou mijn naam er wel tussengegooid worden en dan wordt ge al vlug wat ze noemen een 
verdachte. 
‘t Werd dus een kwestie van lopen op leven of dood. Het was middernacht gepasseerd en ik stond drie uur 
van huis. Over de Hagelandse heuvels, dwars door akkers en bremvelden stormde ik weg. Even moest ik 
stoppen om m’n klonen en m’n jachtgerief weg te stoppen in een jong dennenbos. Toen ging het veel 
sneller, tussen Scherpenheuvel en Messelbroek door, over de Keiberg naar het Demerbroek en zo verder 
de bossen in tot aan de Mechelsebaan. Ik had er anderhalf uur over gedaan. Daar stond toendertijd de 
herberg van Rikus Maan, waar ik vaste klant was. 
Toen ik wat bekomen was van m’n ‘wandeling’, klopte ik reskes op het vensterke van de kelderkamer. Dat 
was zo de mode. Al de stropers, al de mannen die op de fis gingen, kwamen er op elk mogelijk uur van de 
nacht ‘omdat ze dorst hadden’ en werden er steeds zonder tegensputteren binnengelaten en gelaafd. De 
bazin schoof de grendel weg. 
‘Vrouwmens, rap ne grote bruine want ik ben niks te goei! Koorts geloof ik!’ 
Ze verdween al in de kelder om aan ‘t vat te gaan tappen. Ik vlug naar de staanklok, die kwart voor twee 
aanwees, en ik duwde de wijzers anderhalf uur terug. ‘Ge hebt precies koorts,’ zei de waardin, die terug 
bovenkwam met een halve liter. Ik had met dat vocht natuurlijk weinig last, probeerde nog wat te 
klappertanden, en tussen twee teugen door zei ik terloops: ‘Ik wist niet dat het al zo laat was.’ Toen kreeg 
ze de klok in ‘t oog en zuchtte: ‘Ja Wies, de tijd staat niet stil, ‘t is al kwartier over twaalf.’ – ‘Loopt ze niet 
wat voor?’ – ‘Ze heeft nog geen halve minuut gemankeerd en hoeveel jaren gaat ze al mee!’ 
Ik stuurde ze nog even naar de kelder en terwijl de tweede pint daar aan ‘t vollopen was, schoof ik de 
wijzers terug op hun plaats. Bij ‘t buitengaan kreeg ik nog een paar moederlijke raadgevingen mee in 
verband met die koorts en na enkele minuten lag ik op m’n strozak lekker te ronken. Ik had m’n alibi. 
En dat was maar goed, want in de namiddag waren ze er al met de vraag waar ik verleden nacht 
geweest was.− Wel, heren in m’n bed zeker eh’. – ‘Ja, maar zoiets kan alleman vertellen. Getuigen?’ – ‘Nu 
ge het me vraagt, ik geraakte maar niet in slaap. Ik lag heel de tijd te zweten. Toen ben ik de bossen 
ingetrokken, en rond middernacht nog effekes achter een remedie gegaan bij Rikus Maan’. 
De bazin wist het de heren met woord en gebaar uit te leggen hoe Wies daar nog aangekomen was met 
de koorts op het lijf. Ze had nog nooit in al die jaren, iemand zo gulzig zien drinken. Wel ja!  Het uur dat 
wist ze, bij toeval, ook al op een paar minuten na toch. Want ze had nog gezegd: ‘Wies, ‘t is al de twaalf 
gepasseerd en hoogtijd om tussen de lakens te kruipen’. De gerechtsdienaars gingen. De Wizze kon 
onmogelijk bij die schietpartij geweest zijn in Bekkevoort! 
‘En zijt ge naderhand die blokken nog gaan terughalen?’ 
‘Toch wel. Maar niet in de eerstvolgende dagen. Er was niks dat presseerde. In die tijd had ge dat 
allemaal niet zo nodig. Zonder iets aan de voeten was toen fel in trek, zeker in ‘t goed seizoen. ‘k Heb er 
destijds één gekend die nooit klonen, laat staan schoenen, gewild had. Die liep zomer en winter 
barrevoets, thuis en op straat. Die mocht op een stuk nagel of in glas lopen, het harde hoorn onder z’n 
zolen hield stand. Zo kwam hij eens binnengelopen bij Nand de smid. Die was vol ijver aan ‘t hoefijzers 
smeden en had er zojuist één afgewerkt en warmgloeiend op de grond gewipt. De barrevoetse kwam tot 
bij het aambeeld en trapte regelrecht op het meer dan hete beslag. Snuivend als een jachthond rook hij 
de kostelijke brandgeur die opwalmde van onder zijn voeten en vroeg onnozelweg: ‘Nand, ge zijt zeker 
een paard aan ‘t beslaan?’ – ‘Nee,’ zei de smid, ‘t Is maar een ezel. En zet eens rap uw voeten van dat 
hoefijzer, want ik moet nog kunnen doorwerken!’   
 
 
 
 
 
 



 
 
ROND DE WERELD IN AVERBODE 
 

 
Wat mag je verwachten? 
De abdij van Averbode en Het Moment, het belevingscentrum van de abdij, dagen op zaterdag 28 mei 
iedereen uit voor een wandeling of fietstocht ten voordele van Rikolto. 
Je kan kiezen tussen: 
 
Wandelen 
De favoriete wandeling van abt Marc (8 km): ook op maat van families 
 
Fietsen 
Op de trappers met broeder Eric: fietstocht van 48 km langs abdijen en kastelen 
 
Praktisch 
Je kan gratis inschrijven en hebt ook recht op een welkomstpakket met onder andere een Rikolto 
lepel en versnaperingen van de Averbode producten. 
We vragen van elke deelnemer een minimale bijdrage van € 40,00 voor de projecten van Rikolto 
(families tellen als één deelnemer). We moedigen jullie ook aan om sponsors te zoeken en jullie 
kilometers te laten sponsoren voor Rikolto. Hiervoor kan je een eigen actiepagina aanmaken. 
Rikolto zorgt die dag vanaf 09.30 u. voor een onthaal door vrijwilligers in Het Moment en dit aan de 
abdijtafels die de abdij verkoopt ten voordele van Rikolto. Hier kan je kennismaken met dit sociale en 
ecologische project, ontvang je het welkomstpakket en de uitgestippelde wandeling of fietstocht. 
Interesse? Schrijf je dan snel in! 
https://www.rikolto.be/nl/doe-mee/ronddewereld/ronddewereld-event-averbode 
 

 

https://www.rikolto.be/nl/doe-mee/ronddewereld/ronddewereld-event-averbode


---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
 
LANGDORP 
 
OKRA LANGDORP 
96 leden van OKRA LANGDORP-Centrum hebben heel erg  genoten van een schitterende feestmaaltijd, 
die hen gratis werd aangeboden door het lokale bestuur.  Aperitief, viergangenmenu, twee gratis 
consumpties, een tas koffie met bijhorende paaseitjes, een aantal moppen. En dit alles in een zeer 
aangename sfeer!  

 
 



 
 

 
 



 
 
Nog enige info voor onze aktiviteiten die we eindelijk terug kunnen hernemen : 
ELKE WOENSDAG om 14.00 u. PETANQUE (achter Huis Verdonck)  
ELKE DONDERDAG om 13.30 u. FIETSDAG (aan de oude Post van Langdorp) 
 
GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 

 
Dhr. Frans Brems, echtgenoot van mevrouw Melania Van Bael, werd geboren 
in Langdorp op 5 januari 1927 en is thuis in Langdorp overleden op 13 april. 
Frans was lid van Samana. 
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 



WOLFSDONK 

 
WOLFSDONK KERMIS 
Van zaterdag 30 april tot en met woensdag 4 mei opnieuw kermis in Wolfsdonk ! 
Geniet van de heerlijke geur van smoutebollen en maak een ritje op de molen. Gebakkraam met 
heerlijke frietjes en smoutebollen, visspel, loterijspel, carrousel, vliegtuigjes en een calypso. 
Doorlopend tekenwedstrijd. 
 



 
 
ZANGKOOR WOLFSDONK 
 

 
Monique (Monica) Schoolmeesters , een trouw lid van ons zangkoor, nodigde haar collega's bij haar 
thuis uit voor een drank, een gebakje en een babbeltje, ter gelegenheid van haar ???? verjaardag.  
We maakten er allemaal een deugddoende namiddag van, en uiteraard dank aan de jarige !  



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. 
016/56.45.14 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 
 
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). 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
GIJMEL 
 
Zaterdag 7 mei: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
WOLFSDONK 
 
Zondag  8 mei : Eucharistieviering om 09.30 u.  
- Jaargetijde voor Frans Brems en Leonie Verbeeck 

 
LANGDORP 
Geen vieringen 
 
----------------------------------------------------- 
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: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


