
Week: 32 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
 
15 AUGUSTUS: MARIA HEMELVAART 

 
 
Maria leeft in elke vrouw 
in elke kleine mens 
die om het even waar wordt vergeten 
en over het hoofd gezien. 

Maria leeft in elke vrouw 
in elke kleine mens 
van wie niemand nog iets verwacht. 
Maria leeft in elke kleine mens 
die niet berust 
bij minachtig of onmacht 
maar die 
-tenminste bij zichzelf- 
de hoop wakker houdt 
dat ook een neergeslagen mens 
ooit rechtop zal komen. 

Maria leeft in elke mens 
die weigert te verlammen 
in de angst en durft geloven in dat woord: 
vrees niet, 
met jou wil God 
iets nieuws beginnen. 

Ieder mens 
kan in zijn leven 
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. 

(Carlos Desoete) 
 
 
 
 



14 augustus 
Twintigste zondag door het jaar 
Lucas 12,49-53 

 
De vuurdoop 
De vuurdoop is het heikel punt waarop een mens met zijn kunde voor het eerst naar buiten treedt. Het 
eerste openbaar optreden begint, na jarenlange voorbereiding, meestal met een ‘vuurdoop’. Je hebt 
alle angst overwonnen, en je gaat ervoor, 100%. Dat noemt men een vuurdoop. 
Zoiets bedoelde Jezus vandaag in zijn evangelie. Hij denkt aan zijn levenswerk, het project dat Hij 
moet gaan. Zijn zending van Godswege ter harte nemen; het is het enige dat telt. Alle mensen moeten 
weten wie en hoe God is, en hoe wij door Hem bemind zijn. Jezus weet wel dat dit Hem bloed en 
tranen zal kosten; maar Hij gaat ervoor, 100%, ook al hangt er een kruis aan vast. Niets of niemand 
kan Hem nog tegenhouden.  
Hij weet ook dat mensen niet staan te popelen om Hem in alles te willen volgen. Dat werd immers al 
voorspeld in het begin van zijn verhaal, toen zijn ouders Hem kwamen aanbieden in de tempel om 
Hem aan God toe te wijden Hij zou voortaan in dienst van God treden. (Iets gelijkaardigs gebeurt als 
ouders hun kindje ten doop aanreiken in het begin van het leven.) Toen voorspelde de oude Simeon 
dat zijn optreden, zijn zeggen en doen, op veel weerstand zal botsen. “Dit kind, zo profeteerde hij, zal 
veel mensen voor de keuze stellen, een fel omstreden teken, te nemen of te laten; en jij, zijn moeder 
zal de pijn hiervan aanvoelen tot in je diepste moederhart.” 
De ‘pro en contra’s’ stapelen zich op in het verder verhaal over het aantreden van Jezus. Wat ons ‘tot 
vrede’ zou moeten strekken, wordt voortdurend bestookt met tegenspraak, verdachtmaking, hoon en 
smaad, die hun hoogtepunt kennen bij zijn veroordeling en op het kruis. Maar Hij is vastberaden, en 
weet dat zijn hemelse Vader van Hem eeuwige trouw verwacht… tot in het vergeven toe. Dat is zijn 
vuurdoop. 
En wij? Tot in ons eigen bloed worden wij voor de keuze gesteld: Hem gehoorzamen en volgen of Hem 
de rug toekeren. Het is een kwestie van leven of dood!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 augustus 
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!!! 
 
 
 
 
 



EXPO: RAAKLIJNEN. 
WAAR KUNST EN KANT ELKAAR RAKEN 
Wie heeft er niet thuis een oud kledingstuk, een kapot doekje of een kanten doekje met een gaatje dat 
je eigenlijk zou moeten wegwerpen, maar dat je toch bewaart of zelfs koestert? Het herinnert je aan 
iemand of iets.  
Lieve Smets is een jonge (°1976) leerkracht aan de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst die 
zopas de Prijs Aarschotse Cultuurraad 2022 heeft gekregen en daarmee ook een eigen expo kan 
organiseren in het Stedelijk Museum. Lieve maakt kunstwerkjes uit ‘moderne’ kant waarin ze niet 
alleen vlasdraad, maar ook ijzerdraad, wol, verwerkt. Ze woont en werkt in Rillaar maar is afkomstig 
uit Gelrode. Het drieluik dat de stad aankocht is gemaakt uit kloskant, koperdraad, bijenwas en een 
fragment oude Chantillykant. Wat ze tentoonstelt zijn niet ‘zomaar’ kanten doekjes maar pareltjes van 
creatief en technisch denkwerk. In haar conceptuele werk ‘wil ze iets zeggen’.  
Het loont de moeite om even stil te staan op deze tentoonstelling. Je begrijpt dan waarom je dat oude 
bloesje-met-gaatje toch niet in de vuilnisbak werpt en welke draden er door je leven lopen. Lieve 
schreef poëtische teksten bij haar werkjes die van een uiterste verfijning zijn. Enkele voorbeelden die 
tot nadenken stemmen: Kant is een metafoor voor vergankelijkheid en fragiliteit. Hoe meer gaten een 
materiaal krijgt, hoe meer het raakt aan het wezen van kant, namelijk transparantie. / Textiel kan 
weelderig of luxueus zijn, maar ook tot op de draad versleten. Hierdoor krijgt het een extra betekenis. 
Er hangt immers een verhaal aan vast: het heeft geleefd, het heeft iets kwetsbaars. / Het concept 
vergankelijkheid hangt samen met herinneringen. Herinneringen als een restje, een vaag overblijfsel 
van iets wat ooit is geweest.  
 
Boeiend is ook het tweede luik van de tentoonstelling waarin verschillende soorten oude kant worden 
getoond. Er is ook een mooie bruikleen vanuit de rijke kantverzameling uit de Onze-Lieve-
Vrouwekerk.  
Een must voor een regenachtige dag! Behalve op maandag kan je van deze prachtige kleinoden 
genieten tot 25 september. ‘Een ode aan verwondering en stilstaan en kijken.’ 

   
 



 
 
VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND 

 
 
HET DORP VAN SINT-ANTONIUS 
Alfons Heylen vertelt over Pastoor Laeremans deel  3 
© Tekst: Erven Heylen, Rotselaar  © Tekeningen: Kris Wollants  

 
Zijn mensen, het zijn geen heiligen! Hij kent hun gebreken en hun zwakheden; hij kent ook hun goede 
wil. Ze zijn diepgelovig en spreken tot God als kleine, hulpbehoevende kinderen. Die hoort dag en 
nacht hun smekingen tegen ziekten, miserie en tegenslag. Er is ook een indrukwekkende reeks 
heiligen die ze ter hulp roepen in hun onmacht en elk van hen wordt er voor dit of dat speciaal geval 
bijgehaald. Ze beewegen naar Sint-Cornelis op de Blauberg voor de kinderen die te veel bleiten of de 
stuipen kijgen of ‘s nachts hun strozak natmaken, en naar Sint-Jan in Everbeur. Ze gaan uren ver te 



voet naar Brustem en vergeten natuurlijk Scherpenheuvel niet, noch O.-L.-Vrouw van Bijlaar te 
Aarschot.  (…)  Dan zijn daar nog de talrijke kapellekes bij de hoeken der zandwegen en langs de 
boswegels rond het dorp. O.-L.-Vrouw-ter-Rust, dat is voor de erge zieken die door de overlezers al 
lang opgegeven zijn en die de pastoor al gereed gemaakt heeft voor de lange reis, en die hij nog 
regelmatig gaat geruststellen en troosten. Tussen de geburen zijn er altijd ‘die kop houden’ en hopen 
tegen alle hoop in. Ze gaan daar dan elke avond samen biddend naar O.-L.-Vrouw-ter-Rust. Want ze 
weten het zeker: helpen doet het in elk geval; ofwel zal de zieke genezen, ofwel spoedig uit zijn lijden 

verlost 
worden. 
Daar 
zorgt dat 
Lieve 
Vrouwke 
voor, aan 
de rand 
van de 
hei. 
 

 
Mariakapel 1894, Kiekopstraat/Molenheidestraat Wolfsdonk 
 
 



De H. Clara heeft haar kapelleke in de bossen van de Luifkoten, tegen de Groef, (nota: ook genoemd het 
Gerarduskapelleke, of dat van de 3 gezusters???), zij moet zorgen voor alle ooglijders die zich komen 
wassen in het kleine waterkuiltje voor haar beeld; het mag nog zo droog zijn, daar is altijd water en 
dus hoop op genezing. Er zijn zoveel heiligen die ze kennen en vereren. Voor de kwakzalvers en 
overlezers zijn er echter nog niet genoeg. Ze fabriceren er nu en dan nog bij en ook tal van gebeden, 
overgeleverd van geslacht tot geslacht. En dooreengewerkt tot onverstaanbare, verwrongen teksten 
worden ze als onfeilbare middelen opgesmukt met vreemde gebaren en kruistekens, geheimzinnig 
afgedreund bij elke gelegenheid. 
Pastoor Laeremans denkt er weer aan hoe hij in die eerste jaren kennis gekregen heeft van al die 
tovergebeden. ‘t Had hem toen wel gee rgerd en hij had er zelfs een sermoen aan gewijd: ‘Mijn beste 
mensen, er is geen betere gelegenheid dan dit hooggetij van Allerheiligen om ons met God en al de 
gelukzaligen te verheugen. Maar het mag bij die blijdschap niet blijven. We weten dat wij  God 
aanhoudend nodig hebben en hem dus zonder ophouden moeten vragen dat Hij ons zou helpen. Wij 
doen dat in de kerk en thuis, en wij roepen zijn heiligen ter hulp. Laat ons dat eens wat naderbij 
bezien. God alleen is heilig uit zichzelf; wij eren Hem om zijn goedheid, zijn volmaaktheid, zijn 
almacht. Hij heeft dat allemaal uit zijn eigen en moet er niemand voor bedanken. Hij alleen kan ons 
geven wat wij nodig hebben, ons helpen, ons bijstaan. Doet Hij het niet, dan zitten wij in den ambras 
en is alles naar de vaantjes. Wij weten echter dat Hij gezegd heeft: Vraagt en gij zult verkrijgen , klopt 
en u zal opengedaan worden. Wij doen dat dus heel nederig en volhardend en Hij verlaat ons niet. 
En wat dan met de heiligen? Die hebben hun volmaaktheid en goedheid gekregen door de werking van 
Gods genade. Zonder Gods hulp zouden zij er nooit gekomen zijn. En zij weten dat heel goed! Ze loven 
in de hemel hun Schepper die hen zo ver gebracht heeft. 
Wij vereren hen, maar niet op dezelfde manier waarop we God vereren. Ziet eens goed wat er te lezen 
staat, bv. in de litanie van alle heiligen. Eerst spreken we God aan en wij zeggen: ‘Ontferm U over 
ons’.Dit is: wij hangen totaal af van zijn goedheid en erbarmen. Dan komen de heiligen, de Moeder van 
God vooraan,  en we zeggen: H. Maria, bid voor ons. H. Jozef, bid voor ons, enz. Ge hoort het: als we God 
aanspreken vragen we Hem om met ons, arme dolaards compassie te hebben en barmhartig te zijn. 
Als we ons richten tot de heiligen zeggen we: ‘Wij zijn blij en verheugd om uw geluk, maar help ons 
bidden en vragen aan God en Hem loven'. Dat mogen wij gerust doen. Wij doen er God geen affront 
mee aan als we maar niet gaan denken dat Hij ons zonder de hulp van de heiligen niet zou kunnen 
verhoren! En dat denken wij natuurlijk niet! Wij trachten eenvoudig onze smekingen te verenigen met 
het gebed van de gelukzaligen die wij aanroepen en daar zij dikke vrienden zijn van God, zal Hij ons 
verzoek om bijstand zeker nog aangenamer vinden. 
Dus: God heel van boven. O.-L.-Vrouwke er het kortste bij en daarnaast en er rondom al de heiligen, 
onze voorsprekers. Gaat dus gerust op bedevaart en houdt de vele schone kapellekes in ere langs onze 
wegen, velden en bossen. Ik weet dat uw leven hard is, uw rug steeds gekromd, uw gelaat naar de 
aarde gekeerd. Want uw schrale gronden nemen u in beslag en de armoede dwingt u, gedurigaan die 
aarde af te spieden om de schamele kruimels te bemachtigen die u en uw kinderen leven doen. Maar 
terwijl ge zoekt en wroet, spreekt uw hart met beklemming en kommer tot de barmhartige vader die 
over u waakt en tot de heiligen die voor u ten beste spreken. 
Wat echter niet past is het volgende: de naam van God en zijn heiligen te omstrikken met een net van 
bijgeloof en superstitie; heiligen bij te fabriceren en uit te vinden om toch maar uit de penarie te 
geraken. En da t gebeurt in alle dorpen en ook hier bij ons. Welke landloper moet hier in vroegere 
tijden aangewaaid zijn en de mensen zot gemaakt hebben met een nieuwe Onze Vader die onfeilbaar 
was om beesten en mensen te genezen of te beheksen, naargelang het geval? Die fameuze bezwering 
staat bekend als de paardenpaternoster! En zeggen dat er hier nog mensen zijn die zich met zo een 
gedrocht in de doeken laten doen. Denk eens aan: dat begint met een kruisteken en een aanroeping 
van de H. Drievuldigheid, maar dan volgt de rest: een warboel van de zotste zaken en zinnen door 
elkaar geroerd. En daar gaat het dan van hoktus, boktus, ne kalversteert die gekrokt is, ne verkenskop die 
gerokt is … 
Ja, ik zie dat de mannen daar achter in het klokkenhuis al goesting hebben om te lachen. Dat doet me 
nu voor e e n keer eens plezier. Want dat bewijst eerst en vooral dat ze die slechte gewoonte aan ‘t 
verleren zijn om onder het sermoen bij Baas Jan nen dikkop te gaan drinken; vervolgens dat ze 
geluisterd hebben en dat ze het onnozele van die heksenvaderons al gesnapt hebben ... Ik moet er dus 



niet verder mee doorgaan, hoop ik, om u te overtuigen dat ge met zo’n fameuze paternoster niet ver 
zult geraken en zeker niet tot in de hemel. Ze begrijpen ginderboven vele dingen, maar zulke onzinnige 
kletspraat en zottekul, daar kan zelfs O.-L.-Heer kop noch steert aan krijgen! ‘t Is om heel de hemel te 
doen schaterlachen. Maar ik raad u in elk geval aan ons Heer met zo ne straffe rommel niet te erg te 
bestormen, want Hij zou wel eens in een Franse colère kunnen schieten. En als Hij tegen u van hoktus, 
boktus moest beginnen, zou ‘t kunnen heel wat erger zijn dan ne gekrokte kalversteert. 
Wat ze ginderboven wel begrijpen dat zijn uw goede voornemens en uw nederige bede: Zegen a.u.b. 
mijn werk, Heer, en mijn veld, en mijn stalbeesten, dan kan ik dees jaar wat milder zijn voor de armen, 
en mijn werkvolk wat menselijker behandelen. Veel woorden moet ge daar niet aan verspillen; O.-L.-
Heer zal het wel begrijpen als het maar gemeend is! Laat al die bezweringen en tovergebeden maar 
links liggen. Gaat het niet zoeken waar het niet is. Wij hebben allemaal, vanaf we nog heel klein waren, 
een gebed geleerd dat toch alles, ja alles bevat, wat we maar kunnen verlangen. En dat hebben moeder 
en vader ons geleerd, en uw oudere broers en de nonnekes en de schoolmeester. Maar lang voordien, 
2000 jaar geleden, is Christus ermee begonnen toen Hij zei: Als ge bidt, bidt dan zo. En Hij las voor de 
allereerste keer het Onze Vader. Beste parochianen, ik hoop dat ge het beet hebt. En we gaan om te 
besluiten dat gebed nu eens samen aandachtig bidden. Onze Vader ...’ 
Ja, ze hadden het beet. En ze hadden misschien nog nooit met zo’n overtuiging tot God gesproken … 
Maar hier en daar zag de pastoor toch nog een kop die scheef stond en zich niet gewonnen gaf. Want 
het zat er zo diep in. ‘t Was zo vergroeid met hun huis, hun land, hun beesten. En het kwam van 
eeuwen terug, uit de glansperiode van de heksentijd. 
Na zoveel jaren denkt pastoor Laeremans met een glimlach aan dat sermoen terug. Het is met dat 
‘overlezen’ nog altijd niet gedaan … Hij kende na een tijd zo stilaan al de bezweringen en overlezingen 
die in de omtrek gebezigd werden en die voornamelijk voor geiten, schapen, varkens en koeien soelaas 
en genezing moesten brengen. Zieke mensen werden tussendoor met bijna dezelfde formules 
behandeld. Als er een koe of een geit opgelopen was, dan klonk de tekst alzo ‘Deze koe of geit (die dan 
bij name werd genoemd) moet zo dun worden als deze. Zo helpen de HH. Sebastianus, Adrianus, 
Andreas, Rebina, Rebiana en Gersaville.’ (dit moet men driemaal zeggen en eenen paternoster bidden). 
Tussen de overlezers is er ook een soort concurrentie. Zo heeft de Krol een gewijzigde tekst en bidt 
‘voor als de beesten dik staan’ en hij voegt bij de genoemde heiligen ook de HH. Burburjana en 
Servatius toe. Hij bidt ook vijf vaderonzen in plaats van e e n. 
Stinus van de Woeze las nog een veel straffere bezwering voor dat ‘oplopen’. Hij was dus een specialist 
en vroeg een half frankske meer voor het karwei. Eerst moesten ze hem ‘ne grote dikkop’ inschenken, 
want anders had het geen effect: Rosse, (of zwarte of bonte) koe, ik zegen mij met de heylighe 
drijvuldigheydt: God den vader is mijne magt, God den zoon is mijne kragt, God en H.Geest is mijne 
heerschappij. God staat mij bij, slaagt al mijn vijanden voor mijn voeten, vlugt weg van mij … en één 
paternoster. (...) 
Ja, zo ging dat in uw parochie, pastoor Laeremans. 
 
Toch kwam in al die bezweringen nergens de naam van Sint-Antonius voor. 
Maar over die heilige in een volgende bijdrage iets meer. (RV) 
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PAROCHIAAL NIEUWS 
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LANGDORP 

 
 
 
 
 
 



OVERLEDEN: MARIA VERBRUGGEN 

 
Op 1 juli overleed Maria Verbruggen.Vrijdag 8 juli vond de uitvaartliturgie plaats in onze Sint-
Pieterskerk. Ze werd geboren te Langdorp op 10 november 1943. 
Maria was de echtgenote van Theophiel Van Espen. Hier was ze gekend als 'De Boerin'. Men kon bij 
haar verse groenten en seizoensfruit kopen. 
Er was steeds tijd voor een praatje met de mensen die langs kwamen. Niettemin haar drukke 
werkdagen zorgde ze steeds met veel liefde voor haar dochter, vooral tijdens de weekends als Nancy 
bij haar ouders verbleef.  
Langs deze weg willen we als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming betuigen aan haar 
echtgenoot, dochter en familie. 
Dat Maria, na het harde werken hier, rust en vrede mag vinden bij God Onze Heer. 
Dat ze mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
GIJMEL 
 
ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART  
BLOEMENHULDE IN GIJMEL OP MAANDAG 15 AUGUSTUS OM 09.30 U. 
 

 

 
Op 15 augustus, vieren wij in Gijmel om 09.30 u. 
het patroonsfeest van onze parochie. 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen talrijke ruikers 
tuinbloemen het beeld van Onze Lieve Vrouw 
versieren. 
Het zangkoor zorgt zoals altijd voor de 
prachtige muzikale omkadering. Iedereen is van 
harte welkom op deze feestelijke viering. 
 
 

 
 
 



DOOPVIERING 
Op zaterdag 30 juli werd in de kerk van Fatima-Gijmel, Marthe Sempels gedoopt. 
Marthe werd geboren in Tienen op 29 juli 2020. 
Ze is het dochtertje van Wendy Dieltjens en Jurgen Sempels. Langs deze weg wensen we de dopelinge, 
haar ouders en familie proficiat.    
Dat Marthe, door de goede zorgen van haar ouders en familie mag opgroeien tot een liefdevolle meid. 
Dat ze gesterkt door het sacrament van het doopsel en de kracht van de Heilige Geest, een 
vreugdevolle leerlinge van Jezus mag worden. 
 
WOLFSDONK 
 
OVERLEDEN: HILDA SALIEN 
Hilda Saliën, echtgenote van de heer Jef Bruyninckx werd geboren te Herselt op  
16 september 1933. Zij is zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum  
St.-Rochus te Aarschot op 22 juni. Hilda was lid van Samana.  
Namens de parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
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 
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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 
 
 
GIJMEL 
Zaterdag 13 augustus: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Elza Van Roosbroeck, Louis Van Wesemael, Annemie Van Wesemael en Gaby Corbeels vanwege tante 
Stef en nonkel Jean 
 
Maandag 15 augustus: Eucharistieviering om 09.30 u. 
Patroonsfeest met bloemenhulde 
- Jgt. Julien Broos 
 
LANGDORP 
Zondag 14 augustus: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag 14 augustus: Eucharistieviering om 9.30 u. 
Jaap Scheerder en Tuur Vercammen 
Jaargetijde Jos Laenens 
Gusta Van Dijck en Marcel Sempels en H.Rita 
Jaargetijde voor Rene Aerts, Paula Alaerts, Guy Aerts en familie 
 
----------------------------------------------------- 
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/

