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12 september 2021 
Vierentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 8,27-35 
 

 
Een andere God 
Tot op vandaag is het voor ons, mensen, geschiedkundig best aannemelijk dat Jezus een bijzonder 
iemand is geweest. Iemand om naar op te kijken, totaal menslievend en sociaal bewogen… Ook zijn 
geloof in een liefdevolle en barmhartige God klinkt overtuigend. Hij was een mens, altijd rechtdoor en 
bewonderenswaardig in zeggen en doen. Tot zover de algemeen aanvaardbare mening over ‘wie Jezus 
was’. 
Moeilijker wordt de stap naar: Hij is de Messias! De van God gezonden reddende hand! Het lijkt wel 
een rechtstreekse tussenkomst van God… een atheïst heeft daar geen boodschap aan. Iemand die in 
God gelooft ziet het als een goddelijke ingreep, een rechtstreeks handelen van God, die eindelijk orde 
op zaken komt stellen. Hoopvol! 
Maar die gedachte zal Jezus direct kelderen door te vertellen dat de Mensenzoon (dat is: Gods mens 
geworden liefde in hoogsteigen persoon) veel zal moeten lijden. Hun godsdienstige leiders zullen Hem 
verwerpen en liquideren. Maar hij voegt er direct aan toe: ‘Drie dagen later zal Hij opstaan’.  
Petrus vertolkt hier de algemeen menselijke weerstand tegen zulk Godsbeeld. Neen, dat kan niet! 
Onze God is immers een almachtige, Heer en Meester van het leven. Hij laat zich niet zomaar 
vastspijkeren op zoveel onmenselijkheid. Daarvan zegt Jezus: Dat zijn nefaste overwegingen, des 
duivels, zegt Hij. Gods plan is: “Ik heb de mens geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. Je kan me 
alleen maar uitbeelden door lief te hebben tot en met, voorbij alle onmenselijkheden.” En daar is Jezus 
de perfecte weergave: liefhebben dwars doorheen alle haat en geweld. In de gekruisigde Jezus vinden 
we God op z’n best. Zijn laatste woorden zullen zijn: “Vergeef het hun!” en “Het (goddelijk liefhebben) 
is volbracht’” Jezus toont hier de goddelijke zienswijze van ‘redden’. Hij is de echte Messias.  
En bij elke lijdens-voorspelling voegt Hij er aan toe: “Op de derde dag zal Hij opstaan”.  Het kruis heeft 
niet het laatste woord. Hij is immers thuisgekomen, totaal opgegaan in de Liefde zelf, die wij God 
noemen. 
 
 



ONZE TWEE SCHOLEN: 
De Sint-Pietersschool en de O.L.V. van Fatimaschool 
Hartelijk dank aan al de helpers.  
 
 

 
 

 

Mevr. Gerda Vandegaer draagt de fakkel over 
aan Mevr. Marleen Beirinckx 
Veel succes aan de nieuwe directeur ! 
 

 



 
 

 



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) 
 
 
 
VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND 

 
HOE HET VROEGER WAS 
 
Processies en kapelletjes 
 
Langdorpse bewoners van het WZC St.-Rochus halen herinneringen op. 
Tweemaal per jaar ging de processie uit in Langdorp. Ze vertrok aan de kerk en ging tot aan het 
Kapelleke van de Donk. Ze volgde altijd dezelfde weg. Tijdens de processie ging de pastoor onder een 
baldakijn [de hemel] en droeg hij de monstrans met een gewijde hostie erin. 
Aan de kapel werd gebeden en kreeg je van de pastoor de zegen met de monstrans. Dan keerde de  
processie terug. Aan de kerk kwam ze langs het huis van Fasbinder, dat waren rijke mensen. Ze hadden 
bij die gelegenheid altijd hun venster openstaan zodat we konden zien wat er allemaal in hun huis stond. 
Aan de kerk gekomen, werden het baldakijn, de beelden, de vlaggen en vaandels onder klokgelui weer 
naar binnen gedragen en volgde er een Plechtige Hoogmis. De eerste zondag van juli begon nadien de 
kermis. 
 
Bijna iedereen stapte mee in de processie. Er was veel volk: de schoolkinderen, maar ook de kajotters, 
de fanfare, de boerenbond, de boerinnenbond, de B.J.B., de kruistochters, enz.  
Meisjes die hun Plechtige Communie gedaan hadden, gingen mee in hun lang wit communiekleed. De 
engeltjes met witte vleugeltjes en de strooiertjes waren altijd jongere schoolkinderen. Deze laatsten 
droegen mandjes met bloemblaadjes, afgeritste varens en kleurige flidders (papiersnippers) en 
strooiden die uit. Er waren vlaggen, beelden en bloemen in de stoet. De bloemen kwamen gewoon uit 
de tuin, de mensen brachten die mee. Mensen die iets droegen in de processie waren meestal 
vrijwilligers. Beelden werden door vier ongeveer even grote mannen  of vrouwen gedragen.  
Het beeld van O.-L.-Vrouw van de Donk is tweemaal gestolen, de eerste maal is het teruggevonden, de 
tweede keer niet. 

mailto:ni.adams@telenet.be


Omdat de beelden zwaar waren, waren er ook reservedragers. Aan ‘t Kapelleke werd er gewisseld van 
dragers. Cafe bazen zorgden op bepaalde plaatsen voor tafeltjes waarop de beelden konden gezet 
worden zodat de dragers wat rust kregen. 
Onderweg werd gezongen en gebeden. De nonnekes organiseerden alles, ze kwamen aan iedereen 
vragen om mee te doen en zo zijn ook alle aanwezigen van de praatgroep vroeger mee in de processie 
opgestapt.  
 
De processie ging een eerste keer uit ter gelegenheid van Sacramentsdag. [Sacramentsdag is op de 
tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt gevierd op eerstvolgende zondag]. Dan was er ge e n 
kermis.  
Op de eerste zondag van juli was er een tweede processie ter ere van de feestdag van Petrus en Paulus, 
me t kermis deze keer [Het feest van Petrus en Paulus valt op 29 juni].  
Er stond een grote kermis in Langdorp. Soms met twee danstenten. Daar werd draaiorgelmuziek 
gespeeld. Andere attracties waren de paardenmolen, het smoutebollenkraam, een ijskar, de zwierkes 
(schommels), en meer. 
 
Alle vaandels en heiligenbeelden van de kerk werden in de processie meegedragen.  
In de kerk was vroeger ook een Swis. Als hij buitenkwam zette hij een speciale hoed op, maar in de kerk 
niet. Op een zwart kostuum droeg hij een kleurige sjerp en hij had ook een piek bij zich. De Swis in 
Langdorp heette Van Der Borght, die van Wolfsdonk heette Sempels. [Nvdr: denk bij Swis aan de 
Zwitserse Wacht van het Vaticaan, maar bij ons wat soberder]. 
 
Anna vertelde ook nog dat o.m. Soewe (Sooi) Wellens rondging met de schaal. Ze noemden hem Lange 
Wellens, want hij was toen de grootste van ’t dorp. 
 
De kleren van de processie werden bewaard en gestreken in de naaischool. Die was in de kelder van de 
meisjesschool. Je kon in die school ook leren koken. Vanaf 14 jaar kon je er naartoe voor twee a  drie jaar. 
Omdat de leerplicht op 14 jaar stopte, waren er niet veel leerlingen, zo’n 30-tal. 
 
Tijdens de oorlog werd er veel gebeden, vooral in de maand mei. Dan werden ook de kapellekes door 
mensen uit de buurt versierd met zelfgemaakte papieren bloemen. 
Kapellekes stonden of hingen dikwijls aan een lindeboom. ‘Huisjeskapellekes’ hadden vaak een gleuf in 
de deur voor een gift die dan in het offerblok viel.  
Jan vertelde dat er op 1 mei met carbuur geschoten werd. In de achterkant van een lege verfdoos werd 
met een nagel een gat geslagen. Men deed een stuk carbuur in de doos, maakte dat een beetje nat en 
deed dan het deksel op de doos. Achteraan hield men een brandende lucifer en dan schoot het deksel 
met een luide knal weg. 
 
De kapel in de Donk is aan O.-L.-Vrouw toegewijd. Een beetje verder langs de Testeltsesteenweg staat 
de Snoeckxkapel. August Snoeckx is daar vermoord. Doodgeschoten in 1944. Het verhaal gaat dat hij 
ergens anders is vermoord en daar werd neergelegd.  
 

 



Het kapelletje aan Mit van de koster (Maria Verbiest) is verdwenen. Mit hield winkel en cafe  in Langdorp 
op de hoek van de Grote Meur en het Dorp. Ze verkocht vanalles: van ondergoed tot potloden. 
Met de aanleg van de steenweg is de winkel onteigend en Mit is in de Gijmel gaan wonen. Het kapelleke 
en haar huis zijn afgebroken.Ter compensatie werd later een nieuwe, open Mariakapel gebouwd voor 
de school. Die staat er nog steeds. 
 
Door te spreken over de Grote Meur kwamen herinneringen aan de gevallen vlieger naar boven. Mensen 
die de brokstukken kwamen opruimen, sliepen in de schuur bij Maria Wouters die daar vlak in de buurt 
woonde. Uit de brokstukken werden allerlei voorwerpen gemaakt, kruisjes bijvoorbeeld, die dan 
verkocht werden. 
Mit vertelde dat de mensen toen hard weenden, ze is ook nu nog erg gee motioneerd. Ze herinnert zich 
een gedichtje over de neergestorte piloten. Die lagen allemaal op hun rug naast het vliegtuig. 

“De vier soldaten van de RAF 
vonden hier in Langdorp hun graf.” 

 
Vaak werd er gebeden om bepaalde gunsten te bekomen, al geloofde niet iedereen daarin. 
Aan de kerk van Ourodenberg woonde een overlezer. Daar ging men naartoe als een kindje te veel blètte 
(weende). 
 
In de Gijmel (waar nu de parking is aan de kerk) stond vroeger een groot beeld van O.-L.-Vrouw van 
Fatima, waar men in de meimaand om 19 u. ging bidden.  
Dit beeld [waar de B.J.B.-jongens voor gezorgd hadden] is nu verdwenen. 

 
Meer info over Langdorpse kapelletjes vind je o.m. in het boek van dr. Paul Kempeneers 2011 

‘Langdorp. Plaatsnamen en hun geschiedenis’.  
 
 
----------------------------- 



PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
 
LANGDORP 
 
IN MEMORIAM DR.HANS DEHOND 

 
 
 
Hans Dehond werd geboren te Langdorp op 22 januari 1950. Hij groeide er op met zijn oudere broer 
en jongere zus. Hans was een pientere knaap met grote interesse voor wetenschap. Na zijn klassieke 
humaniora studeerde hij medicijnen. Hij vestigde zich als arts in het voormalige zusterklooster naast 
de school aan de Langdorpsesteenweg. Hans was ook muzikaal begaafd en studeerde gitaar en piano. 
Hij was ook een begenadigd organist, leerling van Bart Wuilmus en groot bewonderaar van Bach. De 
restauratie van het beschermde Robustelly-orgel bracht hem aan het klavier in de Sint-Pieterskerk 
waar hij trouw de hoogmis speelde. Hans was tevens bedreven in de schilderkunst. Samen met zijn 
levensgezel Carlos A Gonzales nam hij graag deel aan het dorpsleven en steunde hij lokale 
verenigingen zoals de fanfares en de tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars. In de lente van 
2019 verhuisde hij met Carlos naar La Romana in Spanje. Hij legde er zich toe op het bespelen van het 
klavecimbel en nam het schilderen weer op. Hij mistte zijn familie en vrienden in België maar maakte 
ook nieuwe vrienden in Spanje. Helaas liet zijn gezondheid het afweten. Enkele dagen na een zware 
ingreep overleed Hans Dehond op 29 juli 2021. Wij koesteren warme herinneringen aan Hans 
Dehond, de klokken en het Robustelly-orgel zullen ons blijvend aan hem laten denken. 
Namens de hele parochiegemeenschap bieden wij aan de familie en vrienden onze christelijke 
deelneming aan. Dat Hans mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
Dat hij rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIJMEL 
 
DOOPVIERINGEN   

 
Ik stopte honderd kusjes, 
in een heel mooi doosje. 
Ik deed er ook een strikje rond, 
‘k bewaar het nog een poosje. 
Maar op een mooie dag, 
dan geef ik het aan jou, 
en zeg ik met elk kusje, 
hoeveel ik van je hou. 
 
[Thomasvieringen-KULeuven] 
 
Op zondag 22 augustus werden  er in de kerk van Fatima-Gijmel  twee kindjes gedoopt: 
Milou De Becker, geboren op 14 maart 2020, dochtertje van Nils De Becker en Britt Van Espen. 
Liam Vanderborght, geboren op 5 oktober 2020, zoontje van Bjorn Vanderborght en Deborah 
Vancayseele. 
 
Ries Luyten werd op zondag 29 augustus gedoopt. Geboren op  23 januari 2019. 
Hij is  het zoontje van Niels Luyten en Dorien Wittevrouw.  
 
Langs deze weg wensen wij de ouders en familie van Milou, Liam en Ries van harte proficiat wensen.  
Door de goede zorgen van hun ouders en familie zullen zij zeker opgroeien tot lieve kinderen. 
Dat ze gesterkt door het sacrament van het doopsel en door de kracht van de Heilige Geest 
vreugdevolle leerlingen van Jezus mogen worden. 
 
 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
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VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
Zaterdag 11 September: Gebedsviering 18.00u. met boekentassenwijding 
- Familie Buelens-Van Haelen 
 
WOLFSDONK 
Zondag 12 september: Gebedsviering om 09.00 u. 
- Fien Vanloo vanwege OKRA 
- Louis Willems vanwege de parochie 
- Voor de overleden leden van ons zangkoor 
 
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: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 


