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SINT-ROCHUS: ONZE KERKEN EN DE STAD VERLICHT 
 
Op de vooravond van 16 augustus, het feest van de heilige Rochus, patroonheilige van onze stad en 
pastorale zone worden traditiegetrouw massaal kaarsjes ontstoken. De 15e augustus, feestdag voor 
onze Onze-Lieve-Vrouw, wordt zo mooi afgesloten. Sprong de heilige Rochus in de middeleeuwen 
Aarschot te hulp tegen de pest, vandaag blijft hij voor onze zone de bindende figuur die de 
geschiedenis van een stad en volk levend weet te houden. In de kerken van Gijmel en Wolfsdonk en 
aan de pastorie van Langdorp ontsteken we dan ook de kaarsen op deze bijzondere avond, als teken 
van eenheid en eensgezindheid in de geest van de heilige Rochus. Van harte welkom vanaf 20u30.  
 
 
 

  
 
 
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot vindt op diezelfde 16 augustus om 19u ook een eigentijds 
gebedsmoment plaats ter ere van Sint-Rochus. Op het einde van de dienst zal een vuurschaal 
ontstoken worden, waarmee op symbolische wijze het lichtfeest van start kan gaan. Na de dienst zal 
ook hier de kerk opengesteld worden voor het grote publiek. Wij hopen samen met u de vlam van 
verbondenheid en solidariteit te kunnen ontsteken. 
 
 
 
 
 
 
 



15 augustus 2021 
Tenhemelopneming van Maria 
Lucas 1,39-56 
Wissel in de geschiedenis 
 

 
 
Het aantreden van Jezus van Nazareth, zoon van God, de Mensenzoon, betekent voor de christen hét 
keerpunt van de geschiedenis. Met Hem begint een nieuw tijdperk. Als we het loflied dat Maria in de 
mond wordt gelegd, aandachtig beluisteren, horen we hoe de wereldorde door Hem ondersteboven 
wordt gekeerd. De machtigen der aarde vallen van hun troon; terwijl de vernederde en verguisde 
mens uiteindelijk overeind kan komen. Zelfvoldane mensen blijven plots op hun honger zitten, terwijl 
zij, die hun leven lang al gehapt hebben naar adem, zullen overlopen van geluk. Van revolutie 
gesproken!!! De wonden worden gelikt, de heelmeester treedt aan om onze zieke wereld eindelijk te 
saneren. Maria kondigt een belofte van jewelste aan! 
Haar lied wordt door Lucas heel fijnzinnig ingeleid. Hij trekt heel bewust de wissel waardoor de 
toekomst er helemaal anders gaat uitzien. Twee nog ongeboren kinderen ontmoeten elkaar in de 
moederschoot. De ene springt op van vreugde als hij verneemt dat de grote heelmeester, dé 
Mensenzoon bij uitstek, in aankomst is. Zijn moeder, Elisabeth, vertolkt het als geen ander: vervuld 
van Gods Geest, begroet zij haar zwangere nicht, Maria, als de moeder van haar Heer. Kyrios, staat er 
in het Grieks (dezelfde als die van Kyrie eleison). Hij is ‘de Heer’, schepper van het heelal, bron van alle 
leven, en Hij is er ook de uiteindelijke voltooiing van.  
“Wees gegroet, Maria” want dank zij jouw geloof krijgt God toegang tot zijn wereld. Dank zij Jou krijgt 
God een menselijk gelaat. De liefde, die mens mag worden tussen mensen, zal alles herscheppen en 
nieuw maken. De ommekeer wordt hier in gang gezet, dank zij Maria die geloof is blijven hechten aan 
Gods belofte. 
Vanuit het verder verhaal weten wij dat zij het zeker niet gemakkelijk heeft gehad; haar geloof werd 
meermaals, zeer zwaar op de proef gesteld; maar zij was het die de platgeslagen leerlingengroep 
overeind heeft geholpen. Zij is werkelijk dé moeder voor al wie heil zoekt in het geloof . 
Zalige feestdag!!! 
 
 
 



 
15 AUGUSTUS:  INSPIRATIE TE WOLFSDONK 
 

- 9u. Hoogdagviering Maria Tenhemelopgenomen met zang en beeld 

plaats: Sint-Antonius Abtkerk te Wolfsdonk (Dorp 3201 Langdorp)   

Voorgangers: Pater André Jansen en diaken Bert Hellebaut 

 

- 10u. Vertrek voormiddagwandeling TAU, Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag 

De groep Franciscaanse stappers stapt de route ‘LANGS PASTORIEËN EN KAPELLETJES’ door 
Blauberg, Wolfsdonk en Herselt. Je wandelt in fijn gezelschap door bossen, langs weilanden, 
over heuvels en zelfs langs een wijngaard. Vergeet onderweg zeker niet de talrijke kapellen te 
tellen. Meer info https://www.norbertijnenindemerode.be/nl/worldroutes/langs-pastorieen-
en-kapelletjes  
startplaats: voor de kerk 
begeleiding: Benny Bilsen  
 

- 13u. picknick in de tuin van de pastorie te Wolfsdonk –Dorp 20 (of schuilplaats) 

 

- Tussen 15u.- 17u. spirituele wandeling met halteplaatsen 

 

- Vertrek en eindpunt: Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Processieweg nabij de Dopjesboom te 

Wolfsdonk. 

Duurtijd meditatief aanbod in beweging: 2-tal uren. 
begeleiding: Pastorale zone Aarschot 
 
 
 

 
 
Meer info: 
 
Tussen 15u.- 17u. nodigt de pastorale zone Sint-Rochus je uit voor een spirituele wandeling 
in Wolfsdonk. Iedereen van harte welkom  op deze Hoogdag om al stappend verstilling en verdieping 
te  zoeken. We volgen de bewegwijzerde route van het troostpad (Ferm) doorheen de rustgevende 
Wolfdonkse beemden en bossen. Onderweg zijn er haltes voorzien waarbij telkens vrijblijvend een 
eenvoudige aanzet wordt gegeven tot reflectie en onderlinge uitwisseling. Het belooft een 
deugddoende tocht (5-tal km) te worden voor lichaam en ziel.  

https://www.norbertijnenindemerode.be/nl/worldroutes/langs-pastorieen-en-kapelletjes
https://www.norbertijnenindemerode.be/nl/worldroutes/langs-pastorieen-en-kapelletjes


Vertrek en eindpunt liggen aan de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Processieweg nabij de 
Dopjesboom te Wolfsdonk. Je kan individueel aansluiten of afspreken met vrienden. We stellen ter 
plekke groepjes samen van een 4 à 5 deelnemers die we om het kwartier op pad sturen. Je kan 
starten tussen 15u. en 17u. Reken op een 2-tal uren voor dit meditatief aanbod in beweging. 
 
!!! Parkeren doe je best op het Boeckxplein aan de kerk in het centrum van Wolfsdonk. 
Vervolgens stap je in de bocht, voorbij de apotheek en het café, de Processieweg in tot aan de kapel 
(300 meter verder) waar je verwelkomd wordt bij de 1ste halte. 
 
Inschrijven hoeft niet maar is mogelijk via bert.hellebaut@telenet.be (of 0472 25 26 79 ) waar je 
desgevallend tevens meer info kan verkrijgen. 
We kijken er naar uit. 
Namens de Pastorale zone, 
Bert Hellebaut, Katrien Vanhoutte en Jonas Danckers 
 

 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND 

 
 
HOE HET VROEGER WAS 
 
WERELDOORLOG II 

 
WERELDOORLOG II 

Werden er speciale maatregelen getroffen  toen het stilaan duidelijk werd dat er een oorlog op til 

was?  

Veel mensen hadden nog geen radio. Zo hadden Frans zijn ouders van de paters horen zeggen dat de 

ongewenste (den Duits) nabij was. En dat betekende dat de oorlog op til was. De meeste mensen hadden 

een abri (schuilplaats) gemaakt. Meestal was dat kort bij het huis en soms slechts een ‘goot’ (gracht). José 

vertelde dat haar vader, haar broers en ook andere jonge mannen daar dikwijls gingen slapen om niet 

opgepakt te worden. Zij en haar zussen gingen bij hun peter slapen. Jan woonde in Wolfsdonk en zij hadden 

in de Schrieken (in de Varenwinkel, vlak over de Herselte loop) een hut gemaakt met mutsers hout om er ‘s 

avonds gaan te slapen. Maar de kinderen begonnen te wenen en toen zei vader: ‘Dood of niet, we gaan 

terug naar huis’. 

Van een bank was geen geld af te halen. De mensen hadden er ook geen geld op staan. Ze hadden maar 

juist genoeg om toe te komen.  

Andere oorlogsgebeurtenissen 

José vertelde dat de Duitsers paarden opeisten. Ze reden ermee weg over de Zandberg (in de Gijmel), die 

recht tegenover hun huis lag. Zelf hadden zij thuis maar één koe en die lieten ze staan. Gelukkig, want ze 

waren met tien kinderen. Sommigen moesten wel beesten afstaan aan de Duitsers, en ook een deel van de 

oogst. 

Iedereen herinnerde zich nog de bombardementen op Aarschot. Frans vertelde dat op een bepaald moment 

de Duitsers een bombardement deden op het kasteel in Schoonhoven, om halfvier ’s morgens. De Engelsen 

en Amerikanen die daar zaten hadden een uur op voorhand telefoon gekregen van de weerstand ‘dat den 

Duits op komst was’. En toen kwamen de vliegtuigen. Allemaal lichtekes in de lucht, wel honderd. En die 

hebben allemaal bommen gesmeten. Zijn moeder vertelde dat al wie toen in ’t kasteel zat, bij hen in de schuur 

is komen schuilen. 

Jan heeft de vliegers zien komen toen Aarschot gebombardeerd werd. Ze draaiden boven de 

Testelsesteenweg. Ook Anna herinnerde zich dat nog. Verder vertelde Jan dat hij ‘de vliegers heeft zien 

komen die dat gebouw in Aarschot nevens de kerk kapotgeschoten hebben. Dat was een ministerie of zo. 

Maar de kerk zelf was niet geraakt’. Jan had de vliegers bij hem thuis gehoord en was rap naar zijn nonkel 

gereden op de berg (Dorenberg). Vandaar zag hij ze. Hij vertelde ook dat ze hem waarschuwden niet te gaan 

zien ‘want ze hebben de statie van Osschot gebombardeerd. Ge moogt niet gaan zien want anders zijt ge 

erbij.’ 

Liza was nog heel klein maar herinnert zich wel dat ze allemaal buiten stonden te kijken toen Aarschot 

gebombardeerd werd, en Mit en Maria herinneren zich nog de schrik die ze toen hadden. 



Langdorp en Wolfsdonk zijn niet gebombardeerd maar er zijn wel vliegende bommen gevallen in de 

Vleminckstraat, op de Dorenberg en over de rut (spoorweg). Die van de Vleminckstraat is in ’t veld gevallen. 

De vensters van het naburige huis vlogen eruit. Ge hoorde de vliegende bom afkomen en ineens viel die stil 

en naar beneden.  

Liza herinnert zich de vliegende bommen die over hun huis vlogen en waarvan pa zei: ‘Daar moet ge gene 

schrik van hebben, want die zijn voor Antwerpen’.. En ja, daar werd o.m. de cinema hard getroffen en vielen 

er honderden doden. 

Toen de Duitsers al weg waren, zijn de Engelsen aan de overzijde van de Demer geland, weet. Anna te 

vertellen, en dat zij toen met een bootje het water zijn overgestoken om naar hen te gaan zien. 

Persoonlijke herinneringen aan de Duitse bezetting 

Jan heeft Hitler nog gehoord op de radio. Zijn vader was putwerker en had geld om een radio te kopen. 

Mijnwerkers hadden speciale winkels. Zij kregen bons om daarin vanalles te kopen. Zij werden regelmatig 

uitbetaald. Thuis hadden ze een winkel waar Duitsers kwamen om eitjes te kopen. Ze gaven voor één eitje 

1,5 Pfennig (= Duitse munt). Meer durfden ze niet vragen. Wanneer Duitsers ’s avonds gingen wandelen 

klapten ze met de mensen over de oorlog. Daar waren er bij die al 7 jaar oorlog meegemaakt hadden. Die 

hadden nog niks anders gedaan dan gevochten. Sommige Duitsers waren goei mensen. Ze droegen hun 

geweer op de schouder wanneer ze bij hen over straat kwamen. Zij dachten nog dat wij Fransen waren. Ze 

kwamen binnen maar ze gedroegen zich normaal. Ze schoten niet of zo. In ’14 was dat heel anders. 

Volgens Mit was Hitler een slechte mens. De Duitsers zelf vielen wel mee. Ze schoten geen mensen dood. 

Maar iedereen had wel schrik van hen. Ze gingen dansen in café ‘t Zand (Gijmel) waar de solda ten ook 

kwamen. 

Liza weet bijna niets meer van het begin van de oorlog, alleen dat er veel mensen rond het huis waren. Ze 

besefte toen niet wat dat betekende. Haar broer, die 10 jaar ouder was, is gearresteerd geweest door de 

Duitsers, maar ze weet niet meer waarom. Hij hield zichzelve ook wel aan de kant, maar werd verraden door 

mensen van ons eigen volk die ze ‘zwarten’ noemden. Haar broer heeft een tijd in Duitsland gezeten, maar 

dan hebben ze hem terug naar België laten komen. Hij was niet mishandeld geweest. Hij schreef zelfs naar 

huis dat het daar goed was. Hun moe vroeg zich toen af: ‘Is da na waor dat dieje daor goe kan zijn?’. 

José wist nog dat sommige mensen werden opgepakt en meegenomen. En Anna herinnert zich dat haar 

nonkel, Thomas Coenen, soldaat was. 

Jan vertelde een straf verhaal. Zijn vader moest bij de bevrijding wacht houden. En ineens kwam achter hem 

nen Duits die een geweer in zijne rug zette. Toen heeft vader schrik gehad. En dan kwam er nen Engelsman 

met een groot mes. En die sneed direct de keel over van den Duitser. Toen is mijn vader rap gaan lopen.  

Waren er tekorten tijdens de oorlog? 

Bij Madeleine thuis hadden ze het altijd warm omdat vader in de fos (mijn) werkte. ‘Hij kwam alle dagen thuis 

met nen zak met hulle (kolen) op z’n rug’. 

José herinnert zich nog dat er op een zaterdag een trein tegengehouden werd voor de kolen. En ’s zondags 

stonden de Duitsers al aan de kerk. Andere tekorten herinnert ze zich niet. 

Liza woonde tegen de spoorweg en de trein kwam voorbij aan hun huis. Het gebeurde regelmatig dat ze er 

ene tegenhielden, zodat die een tijd stilstond op de sporen. Ze heeft zelf nog gezien dat dan met de schup 

kolen uit de trein werden gestoten. Soms reden die stiller zodat de deur kon opengestoten worden en de 

kolen eruit vielen. De arme mensen konden dan de hulle oprapen. 

Ook Jan herinnert zich dat. Hij weet tevens dat er in ’t begin nog geen Duitsers bij op de trein zaten. Maar 

die zullen wel ondervonden hebben dat de trein retard (vertraging) had en dat er hulle weg was. 



Bij Liza hadden ze zelf schapen en dus ook vlees. Iedereen had een hofke en boerde een beetje .Ze wonnen 

dus zelf groenten, waardoor de meesten niet echt honger hebben geleden. Vlees was er wel niet veel want 

hij die veel dieren had moest er afstaan. 

Jan en Mit hebben veel zwart brood moeten eten van eigengeteeld koren. Dat brood geleek erg veel op 

paardenbrood. Tarwe werd vaak opgekocht door smokkelaars. Omdat veel mensen in de oorlog genoeg 

zwart brood hadden moeten eten, aten ze na de oorlog enkel nog wit brood. 

Er was een zwarte markt in Langdorp aan den halt (= waar de Grote Meur de spoorweg kruist). Daar werd 

vooral eten verhandeld (spek, boter, kaas, eieren), maar soms ook bons (= voedselbonnen die recht gaven 

op bepaalde voedingswaren).  

Sommige mensen reden naar Brussel met smokkelwaar. Dat was gevaarlijk, maar het bracht veel meer op. 

De smokkelaars hadden geld en de arme sukkelaars verkochten hun eten om er wat te hebben. De peet van 

Mit had een winkel en kon vanalles krijgen via smokkel! Zij kwam dus niks tekort. 

Vluchtelingen 

Alleen Lisa herinnert zich vaag dat ze bij het begin van de oorlog gevlucht waren, ze was toen nog klein. ‘Ge 

moest altijd maar gaan (stappen). Maar het is zo afgelopen dat we ’s avonds al terug waren en in ons eigen 

bed sliepen. Als ge op de vlucht zijt, zijt ge op sukkel want dan hebt ge niks meer’.  

Een nonkel van José had een auto. Zijn vrouw was van de Vlaanderen en hij vluchtte daar naartoe. Hij vroeg 

of ze meegingen, maar dat hebben ze niet gedaan. 

Bij Jan zaten vluchtelingen uit Meerhout die de hele oorlog gebleven zijn. Vader was ne putwerker en die 

vluchtelingen konden mee het veld helpen bewerken voor de kost! Ook bij Anna zat het vol vluchtelingen die 

in ruil meehielpen bij het werk. De kleine kinderen sliepen in huis, de anderen in de schuur. Ze bleven tot het 

gevaar voorbij was. Sommige vluchtelingen hadden fietsen. Er waren Duitse soldaten die de velo’s pikten. 

Maar de overste had dat gezien en ze moesten die teruggeven.  

De trein met joden 

José: ‘Op een zaterdag werd die trein met Joden tegengehouden. Sommige Joden probeerden te vluchten, 

maar er zijn er enkelen doodgeschoten. Een paar konden ontsnappen, maar de Duitsers wisten dat die 

ergens in de Gijmel verstopt zaten. ’s Zondags stonden de Duitsers aan de kerk. De doodgeschoten Joden 

zijn in Langdorp begraven en later hebben ze die ontgraven’. 

Het huwelijk van Leopold III met Liliane Baels 

Het huwelijk van Leopold III met Liliane is tijdens het gesprek maar even onder de aandacht geweest. Er 

waren onder de mensen wel verschillende meningen over: 

- ‘Zwijgt daar maar over. Ge moet daar niet teveel over babbelen’ (misschien uit schrik voor mogelijke 

gevolgen)? 

- ‘Wij hadden daar geen zaken mee. Rijke mannen mochten alles’. 

- ‘Dat was een ramp’. 

- ‘Eén van de ministers had liever dat de koning met zijn dochter trouwde!’. 

Werd er tijdens de oorlog meer dan vroeger gebeden? 

Ja, aan het Mariabeeld in de Gijmel gingen ze iedere dag lezen (bidden). Daar stonden toen bankjes. Er 

werden rozenhoedjes gebeden aan het beeld. Dat kon al wel na de oorlog geweest zijn, dat weten ze niet 

goed meer. Bijna iedereen ging naar de kerk. Speciale missen e.d. liet men niet doen, want daar moest voor 



betaald worden. Ondertussen is het kerkbezoek sterk teruggelopen.Toch bidt ‘onze’ generatie nog altijd als 

er iets fout loopt. 

Hoe werd de bevrijding in 1944 gevierd? 

Toen de Duisters wegtrokken en de Engelsen binnenkwamen, is in Osschot ene Van Leemputten per ongeluk 

doodgeschoten. Die was gaan zien naar de Engelsen die de stad binnentrokken. 

Snoeckx uit Testelt is in de Donk ook doodgeschoten. Door wie? Ze zeggen door de witten, maar de mensen 

durfden niks zeggen. Fanatiek zijn is nooit goed. 

Bij de bevrijding kregen de mensen groenachtige suizzes (dekens) van de Engelsen. Velen gingen een 

suizze halen en maakten daar een jas van. Toen liepen er heel wat volk met ne grune jas rond. 

De Engelsen en Amerikanen deelden chocolade uit. En Jan leerde van de soldaten smoren (roken). 

Er komt nog ... 

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

GIJMEL 
 
ZONDAG 1 AUGUSTUS : DOOPVIERING IN FATIMA-GIJMEL 
Op zondag 1 augustus werd er in onze kerk Fatima-Gijmel  Fie Vandyck gedoopt. 
Fie werd geboren te Diest op 20-05-2021. Ze is het dochtertje van Steve Vandyck en van Annelies 
Cauwenberge. 
Als parochiegemeenschap wensen we Fie, haar ouders, meter en peter en haar familie van harte 
proficiat ! 
Dat ze door de goede zorgen van haar familie mag opgroeien tot een liefdevolle meid. 
Dat Fie, gesterkt door het doopsel en door de kracht van de Heilige Geest, een vreugdevolle leerlinge 
van Jezus mag worden. 
 
 
ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART  
BLOEMENHULDE IN GIJMEL OP ZONDAG 15 AUGUSTUS OM 10.00 U.. 
Op 15 augustus, vieren wij in Gijmel om 10.00 u. het patroonsfeest van onze parochie. 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen talrijke ruikers tuinbloemen het beeld van 
Onze Lieve Vrouw versieren. 
Van harte welkom. 

 
 
 



Bloemenhulde in 2019 
 
AAN DE OKRA-VRIENDEN VAN GIJMEL 
We hebben een raar jaar achter de rug ! 
Corona strooide veel roet in het eten. 
Samen-komen, feesten mocht niet meer. 
Maar ... stilaan komt er verbetering 
- fietsen mag terug : elke maandag om 13 u aan de kerk 
- petanque : elke donderdag om 13.30 u aan de pastorij 
- wandelen :elke vrijdag om 14 u aan de kerk 
 
Voor de hobbyclub en het dansen  wachten we tot de volgende versoepeling het toelaat. 
We hopen dat in het najaar alles zijn gewone gang kan gaan. 
Dan kunnen we samen feesten, op reis gaan . 
Houd er dus nog even de moed in en pas de voorgeschreven regels toe . 
 
We wensen jullie het allerbeste en tot gauw !!! 
Dikke knuffel       Het bestuur 
 
 
 
SAMANA BETREURT 
 
Mil Verdonck, echtgenoot van Mevr. Adeline Janssens,  is overleden op 3 juli. 
Hij  werd geboren in Langdorp op 17 juli 1939. 
De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. 

 
 
Samana biedt aan de beproefde familie haar oprechte deelneming aan en gelooft dat Mil nu thuis mag 
komen in Gods Vaderhuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WOLFSDONK 
 
KAPELLEKES 

 
Hoe mooi ! De nazaten van Gusta Van Dijck en Marcel Sempels gaven het kapelleke, aan het ouderlijke 
huis in de Elsleukenstraat, een mooie opknapbeurt 
Wat zouden  Gusta en Marcel content zijn.. 



 

 
Het kapelleke aan de scheiding Haakstraat en Processieweg  werd ook weer als nieuw gemaakt. 
Jef Plu zorgde voor een mooie offerkaarsenblok, waarvoor dank... 



 
 
 
 
ONS PAROCHIEKOOR 
Het parochiekoortje van Wolfsdonk heeft al een aantal weken ijverig gerepeteerd aan een nieuw 
repertoire. 
Op het hoogfeest van OLV Hemelvaart, zondag 15 augustus, hebben jullie de primeur om dat te horen 
en te komen meebidden en zingen. 
 



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. 
016/56.45.14 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 
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u  in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. 
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden 
uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs 
te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail. 
 
 
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). 
 
 
 
 

mailto:sophie.buyck@telenet.be


----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
 
Zondag 15 augustus: Eucharistieviering met Bloemenhulde om 10.00 u.  
- Julien Broos 
- Jgt. Jozef Torfs, Anna Verbinnen, Maria Torfs en Armand Mijten 
 
 
WOLFSDONK 
 
Zondag 15 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Petra Luyten vanwege echtgenoot en kinderen 
- Frans en Josephine Holemans vanwege de parochie 
 
 
LANGDORP 
Geen vieringen 
 
---------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


