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BEZOEK DAMINIAANINSTITUUT OORLOGSMONUMENTEN IN LANGDORP 
Op woensdag 25 mei bracht een groep van een dertigtal leerlingen vijfdejaars van het 
Damiaaninstituut van Aarschot een bezoek aan het monument voor het Jodentransport in de 
Opperstraat en de graven van de RAF-piloten op het oude kerkhof aan de Sint-Pieterskerk. Jonas 
Danckers vertelde hen over de Tweede Wereldoorlog in ons dorp. Via de verhalen over de oorlog hier 
dicht bij huis, tastbaar in de eigen omgeving van de leerlingen, brachten we het verhaal ‘nooit meer 
oorlog’ en hoe dit te vertalen naar onze dagelijkse omgang met elkaar. 

 
 

 



 

 
 
 
DANKFEEST CATECHISTEN IN HEVERLEE 
Met 120 catechisten waren we op het dankfeest van het vicariaat in het regiohuis van de pastorale 
regio Leuven waartoe ook onze pastorale zone Aarschot behoort. We waren goed vertegenwoordigd 
vanuit de zone Sint-Rochus en werden warm welkom geheten door deken Patrick, de regioploeg en 
bisschop Koen. Vervolgens was er een ontvangst met een glaasje in de grote groene tuin van de statige 
pastorij. Bisschop Koen moedigde ons in een korte toespraak aan om deemoedig maar toch 
vrijmoedig te getuigen van de evangelische boodschap. Nederig, niet opdringerig maar wel open en 
niet terughoudend. Bovendien ook blijmoedig zodat men ziet waarvan we leven en dat de 
Pinkstergeest afstraalt van onszelf. Wellicht is dit laatste even belangrijk dan de inhoud van de 
catechese. Een opdracht die geldt voor iedere christen? 
Aansluitend werden we zowaar getrakteerd op een heuse zomerse BBQ met een fairtrade drankje om 
de dorst te lessen. En ja, er werden catecheseliederen gezongen, op gitaar en accordeon begeleid. 
Als dessert frisco-ijs met op het dekseltje bij enkele catechisten een code die uitnodigde om deel te 
nemen aan een quiz met als thema het pluskamp van IJD. Zowel priester Paul als catechist Leo van 
Wolfsdonk werden uitgeloot. Ze lieten de andere kandidaten ver achter zich en uiteindelijk won Leo 
met brio een gratis kampverblijf voor een jongere in Hamont van 4 tot 9 juli en zelf een VIP-
arrangement  voor een bezoekje tijdens het kamp. Kandidaten (tussen 12 en 23 jaar) voor het gratis 
verblijf mogen zich melden bij een van de catechisten. Meer info: 
https://www.kerknet.be/ijd/evenement/pluskamp   
Het was een deugddoende, vrolijke avond met ook wel wat uitwisseling van ideeën tussen catechisten 
onderling. Bij vertrek kreeg ieder een boekje mee met 21 Bijbelteksten voor de 21ste eeuw, voorzien 
van reflectievragen en werkvormen, bruikbaar in de volwassenencatechese.  
Na 2 coronajaren van bijzonder moeilijke omstandigheden om catechese te geven, was dit een 
welverdiend dankjewel. Overigens mogen nieuwe catechisten ons ploegje steeds vervoegen, maar nu 
eerst even een ontspannende zomertijd, ook toegewenst aan de lezers van dit artikel. 

https://www.kerknet.be/ijd/evenement/pluskamp


Namens de catechisten van Wolfsdonk-Langdorp en Gijmel, 
Toon, Erna, Nicole, Petra, Lotte, Leo, orgelist Luc, priester Paul en diaken Bert  
 

 
 

 
 



26 juni 
Dertiende zondag door het jaar 
Lucas 9,51–62 
Op weg naar de voltooiing 
 

 
Tussen Kerstmis en Pasen zijn we begonnen aan het Jezusverhaal volgens Lucas. Toen hoorden we 
van week tot week over zijn ophefmakende woorden en daden in zijn thuisland, Galilea. Vandaag start 
zijn grote pelgrimstocht naar het centrum van de Joodse godsdienst: Jeruzalem met zijn monumentale 
tempel. Elke vrome Jood moest tijdens zijn leven minstens één keer die pelgrimstocht ondernemen. 
Voor Jezus wordt het de plek voor zijn point-finale, zijn uur, waarop Hij zijn zending zal vol maken. 
Daartoe is Hij immers in de wereld gekomen. Hijzelf noemt die eindvoltooiing: zijn verheffing! 
Vanaf nu gaan we van zondag tot zondag met Hem mee. En onderweg geeft Hij ons wijze levenslessen. 
Om te beginnen stoten zijn leerlingen op hardnekkige weerstand van de Samaritanen. Want als die al 
maar de naam Jeruzalem horen, rijzen hun haren al ten berge! “Zullen we hen wreken?” vragen die 
leerlingen. “Stil, zegt Jezus, geen banvloeken; de tijd zal voor hen nog niet rijp zijn; ga er gewoon aan 
voorbij, zonder wraakgevoelens.” Jezus is immers de man van goddelijk geduld; nooit oordelen, en 
zeker niet veroordelen.” Zo wijst Hij hen op strenge toon terecht. 
En dan komen er gasten op Hem af die zich willen aansluiten bij de groep leerlingen. Maar Hij 
waarschuwt hen dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan! De eerste is zelfs zo stout dat hij zegt: 
waartoe me dat ook leiden zal. “Pas op, zegt Jezus, want met Mij meegaan biedt geen garantie, geen 
bescherming, is zonder levensverzekering. Je moet je verleden dichtdoen, bij wijze van spreken; je 
hebt geen vaste stek meer. Vogels en dieren hebben nog een schuilplaats, maar de Mensenzoon vindt 
geen rust. Het is leven als een zwerver.” 
Geen reiszak, geen proviand, leven van de hemelse dauw, bij manier van spreken, en de banden van 
het bloed zijn tweederangs geworden. Het eerste en het enige dat telt is het Rijk Gods!  
Wij bidden zonder er altijd bij stil te staan: ‘Uw Rijk kome!’ Daaraan werken is echt ploegwerk: de 
grond klaarmaken, bemesten en zaaien… een mooie vergelijking om te zeggen dat er dagelijks moet 
aan gewerkt worden. Hiertoe zullen we bij onze leermeester-wijngaardenier nog dikwijls te rade 
moeten gaan. Hij is onze gids en leidsman op ‘onze’ levenstocht naar ‘de voleinding’. 
 
FEESTELIJKE HEROPENING SINT-PIETERSKERK LANGDORP - ZONDAG 26 JUNI 
 Op zondag 26 juni 2022 is het feest in onze parochie Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel ! In de hele 
pastorale zone Sint-Rochus Aarschot ! Onze Sint-Pieterskerk van Langdorp gaat na drie jaar grondige 
restauratie terug open! Wat hebben we daar erg naar uitgekeken. De vrijwilligers van de kerkfabriek 
hebben jarenlang hun uiterste best gedaan om de restauratie met architecten, specialisten en allerlei 
aannemers in goede banen te leiden. Voor het financiële werden we gesteund door de Stad Aarschot 
en het agentschap Onroerend Erfgoed. 
  
Het laatste weekend van juni vieren we traditiegetrouw patroonheilige Sint-Pieter in Langdorp. Dit 
jaar doen we dat met nog meer luister om ook de vernieuwde kerk plechtig in te wijden. Het weekend 
van 25 en 26 juni vinden geen vieringen in Wolfsdonk en Gijmel plaats – we nodigen alle parochianen 
van harte uit om aan te sluiten bij de plechtige viering in Langdorp om 9u30. Ook ieder die wenst uit 
onze ganse zone en alle sympathisanten zijn van harte welkom ! 
  



We starten met een plechtige viering met alle geloofsgemeenschappen, voorgegaan door zonepastoor 
Rudy Borremans en alle pastores van de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot. Na de officiële 
inhuldiging met passende muziek uit de streek en speeches door de Kerkfabriek, de Stad Aarschot en 
de betrokkenen bij de restauratiewerken kunnen we na corona eindelijk duchtig bijpraten en 
vreugdevol klinken op de feestelijke receptie. De kerk is de hele dag open om de mooie geslaagde 
restauratie te komen bewonderen. Om 14u en 16u worden ook rondleidingen voorzien. Het historisch 
viergelui zal uiteraard luiden. Van harte welkom op deze feestelijke dag ! 
  
9u30       Feestelijke Eucharistieviering – Patroonsfeest Sint-Pieter 
10u45     Officiële heropening met speeches en muziek 
11u          Receptie voor de hele pastorale zone 
tot 18u    Kerk doorlopend open - Rondleidingen om 14u en 16u 
  
AVOND VAN BARMHARTIGHEID IN SCHERPENHEUVEL 
Op zaterdag 9 juli om 20u wordt een avond van barmhartigheid georganiseerd in de basiliek van 
Scherpenheuvel (einde rond 22u30). Allen welkom voor deze sfeervolle en intieme avond met 
getuigenissen, gebed, bezinning en gelegenheid om een priester te spreken. Er zullen meerdere 
priesters aanwezig zijn voor het sacrament van de verzoening (biecht).  Aarzel niet en kom ! 
Deze avond maakt deel uit van het Zomerweekend in het Huis van Maria (vroegere Pelgrim), dat start 
op vrijdag 8 juli en eindigt op zondag 10 juli. Als je aan het hele weekend of 1 dag wil deelnemen, dan 
kan dit nog, maar hiervoor dien je wel in te schrijven.  Ga voor meer info en inschrijving naar 
https://zomerweekend.be Contactpersoon bij vragen : Chantal Neuteleers (0498/303118) 
 
---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
LANGDORP 

 
 
 

https://zomerweekend.be/


WOLFSDONK 
FERM WOLFSDONK VIERT HAAR 100 JARIG BESTAAN 

 
 

 
 
 



 
Op zondag 13 juni vierden we met FERM Wolfsdonk – met een jaar coronavertraging – feestelijk onze 
honderdste verjaardag in de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk. Voorzitster Mieke Verbiest heette 
ons allen welkom in een stemmige viering. Tijdens de homilie wees zonepastoor Rudy Borremans op 
de vele functies van de vrouw, zowel in de Kerk als in de rest van de samenleving. Het koor stemde 
met volle borst in. Op het einde werden we bovendien getrakteerd op een prachtige solo van diaken 
Bert Hellebaut met een KVLV-lied van destijds dat nog steeds prachtig klinkt. Aansluitend werd het 
glas geheven op het 100-jarige bestaan in zaal den Abt dat voor de gelegenheid vrolijk versierd was 
met vele ballonnen, foto's en decoratie die doorheen de vele jaren werd gemaakt. De heerlijke 
receptie, verzorgd door het ’t Alternatief, werd gesmaakt door de meer dan 100 aanwezigen. Er werd 
teruggeblikt en heel veel bijgebabbeld. Dankbaarheid klonk om de 100 jaren dat Ferm (doorheen de 
jaren Boerinnenbond, KVLV) de vereniging is waar vrouwen zowel plezier kunnen maken als zorg 
kunnen dragen voor elkaar en het hele dorp. Dankbaar om de leden die FERM enthousiast een warm 
hart toedragen en dankbaar om de inzet van de bestuursleden die met hun vrijwillige inzet zoveel 
verbinding mogelijk maken. FERM Wolfsdonk is duidelijk een heel enthousiaste groep die na corona 
terug helemaal paraat staat. Vanaf september komen de nieuwe activiteiten. Vrouwen met interesse 
kunnen zich steeds laten horen bij voorzitster Mieke Verbiest. Voor alle leeftijden is er wat wils. Meer 
info op www.ferm.be 
 
TONEELVOORSTELLING KIDS-APOJO KERK WOLFSDONK: ZATERDAG 25 JUNI  
 
 Op zaterdag 25 juni vindt in de Sint-Antonius Abtkerk om 15u eindelijk de toneelvoorstelling ‘Wie 
heeft gelEIK?’ plaats. Derde keer goede keer want de voorstelling die de bewoners van KIDS en 
cliënten van ’t HOF / APOJO maakten, werd door corona twee keer uitgesteld. Nu kan de voorstelling 
zeker doorgaan en de dorpsbewoners met een beperking die er maanden aan voorbereidden, kijken 
er sterk naar uit. Wij allen uiteraard ook – wie wil er niet weten hoe de Dopkesboom in Wolfsdonk 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ferm.be%2F&data=05%7C01%7C%7C1f852c13b0464e80945408da4d719e16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907447615389946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CRKZHeX5CE741hWIuew8KSMcxCO3h8bZdK4OtrGC6VI%3D&reserved=0


terecht kwam? We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen in de kerk van Wolfsdonk. Graag tot 
dan ! 
 

 
 
 
 
GOUDEN JUBILEUM OKRA WOLFSDONK 
Op vrijdag 3 juni vierde OKRA Wolfsdonk feest in Sparrenhof om het 50 jarig bestaan van de 
vriendengroep te vieren. Na de verwelkoming door de voorzitster mocht Nicole Van Emelen, die met 
Annick Geyskens het stadsbestuur vertegenwoordigde, een korte geschiedenis van de bond voorlezen, 
zoals die was klaargemaakt door onze secretaresse Maria Steurs junior. 
We geven hier een licht bijgewerkte versie van de toespraak. (RV)  
 
Geschiedenis  OKRA Wolfdonk 
 
De Kristelijke bond van gepensioneerden van Wolfsdonk werd 
gesticht op 23 februari 1972 . Het initiatief kwam van Fons Jacobs (in Wolfdonk beter gekend als ‘Fons 
Pit’). 
Na de mis, waarin pastoor Croonenborgs dit bekend maakte lieten zich al 56 personen onmiddellijk 
inschrijven.  
Diezelfde namiddag was er al een eerste vergadering die door Fons Jacobs werd ingeleid en werd een 
eerste voorlopig bestuur gekozen. Omdat de stichter zelf er niet in wou opgenomen worden kwam er 



een stemming en werd Henri Van de Schoot de eerste voorzitter. Senator Van der Borght werd 
gevraagd erevoorzitter te willen zijn. 
Maakten verder deel uit van het bestuur: Alfons Van der Borght, Blondine De Hondt, Elisa Van der 
Borght, Jozef Janssens, Jozef Laureys, Irma Brems, Maria Van Thielen, Martha Van der Auwera, Rosalie 
Van Deyk. Zij waren dus de grondleggers van onze bond. 
Er werd meteen gestart met kaartnamiddagen op woensdag en op 15 maart 1972 was er al een eerste 
feestvergadering, die werd 
bijgewoond door 140 leden . 
Nadien kwamen er regelmatig koffietafels die aangeboden werden door plaatselijke sympathisanten. 
Ook feesten zoals pasen en kerst gingen niet ongemerkt voorbij. Ze werden telkens talrijk bijgewoond 
door een 130 leden. 
De eerste vlag, die geschonken werd door Senator Van der Borght, werd op zondag 13 mei 1973 
gewijd. De volgende jaren zou ze dienst doen als symbool bij feesten en vieringen in het dorp, en zou 
ze ook de dierbare overledenen begeleiden begeleiden naar hun laatste rustplaats.  
In 1981, toen Henri Van de Schoot ontslag nam wegens gezondheidsredenen, werd Eduard Maes als 
nieuwe voorzitter aangesteld. Hij overleed echter in 1986 en werd opgevolgd door Frans Janssens. 
Eind de jaren 90 veranderde ook de naam KBG (Kristelijke Bond van Gepensioneerden) in OKRA.   
Er kwam toen ook een nieuwe vlag en het bestuur werd  
aangevuld met 4 nieuwe leden: Emiel Broos, Jef Van Dessel, Louis Van Thielen en Maria Rayen.  
Na Frans Janssens werd Jef Van Dessel de nieuwe voorzitter. In februari 2010 overleed hij en moest 
zijn taak worden overgenomen. Sindsdien is Maria Wauwermans-Steurs onze nieuwe en eerste 
vrouwelijke voorzitster die aan het roer staat. Zij doet dit al 11 jaar met hart en ziel en volle inzet. Wij 
hopen dat ze dat nog eens volle 11jaar kan doen en dan feesten we opnieuw! 
Waarom? Dat mag je aan haar vragen.  
 
RESTAURATIE  
Leo Janssens beëindigde zopas de restauratie van de kapel van Sint Anteunkes in de Veerlestraat. 
Bedankt Leo, het resltaat mag gezien worden ! 

 
 
 



Nog enkele kapellekes van Wolfsdonk: 
Kaplelleke in de Kerkweg 

 
 

Kapelleke in de Elsleukenstraat 

 

 
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 
 

mailto: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). 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
GIJMEL 
Geen viering 

 
WOLFSDONK 
Geen viering 
 
LANGDORP 
Zondag 26 juni : Feestelijke Eucharistieviering om 09.30 u. 
Patroonsfeesr Sint-Pieter 
-Jgt. Sylvia Matthijs, ouders Matthijs - Van de Vorst en kinderen, Verhaegen-Raes inderen en 
kleinkinderen. 
-Roger Serneels 
-Voor al de parochianen die overleden zijn sinds sluiting kerk in maart 2020 vanwege de parochie. 
 
 
Heropening van de Sint-Pieterskerk  
9u30       Feestelijke Eucharistieviering – Patroonsfeest Sint-Pieter 
10u45     Officiële heropening met speeches en muziek 
11u          Receptie voor de hele pastorale zone 
tot 18u    Kerk doorlopend open - Rondleidingen om 14u en 16u 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sophie.buyck@telenet.be


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

http://www.denabt.be/


 
 
 
 
 


