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4 september 
Drieëntwintigste zondag door het jaar 
Lucas 14,25-33 
 
 

 
 
 
Onteigenen 
Wat moet je met zo’n radicale uitspraken: ‘je eigen bloed, je afkomst, je familie… alle banden 
doorknippen, en zelfs je eigen ik verloochenen…’? Dat lijkt zo onmenselijk, zo onrealistisch. Om achter 
Jezus aan te lopen , zou je alle natuurlijke banden moeten doorknippen. Wie kan daarbij? 
Nochtans kennen we iets dat ons in dezelfde richting wijst. Van mensen die in het huwelijksbootje 
stappen wordt immers iets dergelijks gevraagd. De man van je hart of de vrouw van je leven volgen, 
zich aan je geliefde binden voor de rest van je leven, houdt gelijkaardige voorwaarden in. Je zal 
moeten verhuizen, je warme nest verlaten en je honderd procent moeten toeleggen op die nieuwe 
relatie. Half trouwen kan niet! Wie in het huwelijksbootje stapt moet ook zijn laatste voet van wal 
durven trekken om te kunnen starten. Wie angst heeft om zijn vroegere relaties los te laten, is niet rijp 
voor een huwelijksbootje. Ook z’n eigen gewoonten, vooral z’n zelfzuchtige kant, zal een mens moeten 
opgeven om zich werkelijk te kunnen binden! 
Dát is het wat Jezus vraagt. Zo klonk ook de pure start van het kloosterleven. Vreemde mensen 
worden plots je ‘broeders en zusters’. (Gemengd kloosterleven zal nog te gevaarlijk zijn geweest.) In de 
liturgie noemen we elkaar ook :’broeders en zusters’. Het is je familie en je eigen leventje opgeven om 
te gaan doen wat God van ons verwacht. En of het nu huwelijksleven of een Godgewijd leven is, of 
gewoon als individu in het spoor van Jezus treden; het blijft dezelfde voorwaarde: mijn eigen leventje 
loslaten om eigendom te worden van wat God wil: in zijn Naam van de mensen gaan houden, tot en 
met.…  
Jezus raadt ons wel sterk aan om je goed te bezinnen alvorens die stap te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
LANGDORP 
 
OVERLEDEN: HENRI PEYS 
 

 
 
Op 8 augustus overleed te Langdorp Henri Peys. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de kerk van 
Sint-Pieter op 17 augustus. Henri werd geboren te Kwaadmechelen op 7 september 1935.Hij was de 
weduwnaar van Yvonne Gestels en de levenspartner van Hilda Torfs. Jarenlang heeft hij zich ingezet 
voor onze parochie en was hij aangesloten bij verschillende parochiale verenigingen. Ook als 
bibliothecaris ontfermde hij zich vele jaren over het boekenbestand in de toenmalige bibliotheek van 
Langdorp. Muziek was zijn grote hobby en hij speelde mee in verschillende fanfares. Nadat hij deels 
verlamd raakte, werkte hij krachtig en vol moed aan zijn revalidatie en had hij veel plezier om met de 
scootmobiel rond te rijden. Maar Henri ruilde de aardse tochten met  het hemelse. Langs deze weg 
bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke deelneming aan. 
Dat Henri rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 

 
 



 
GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 
 
Dré Deckers, geboren in Herselt op 26 januari 1928 en overleden in het woonzorgcentrum St.-
Barbara in Herselt op 5 juni. Hij was de echtgenoot van Roza Van De Velde. 
 
Jeanne Thiels was weduwe van de heer Louis Heens († 2008).  
Zij werd geboren in Langdorp op 11 januari 1925 en is overleden in Averbode op 26 juni.  
 
 
Hilda Van de Zande was weduwe van  de heer Victor Van Rompaey († 2008). 
Zij werd geboren in Langdorp op 13 oktober 1931 en is overleden in het WZC Sint-Barbara in Herselt 
op 6 augustus. 
 
Aan de familie van onze leden Dré, Jeanne en Hilda bieden wij onze oprechte christelijke 
deelneming aan. 
 
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  3 september: Eucharistieviering om 18.00 u. 
 
 
LANGDORP 
Zondag 4 september: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
 
 
WOLFSDONK 
Zondag  4 september: Gebedsviering om 9.30 u. 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-Louis Alaerts en Maria Andries 
 
----------------------------------------------------- 
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 


