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TERUGBLIK SCHITTEREND DORPSFEEST ‘T HOF 
Zondag 28 augustus 2022 was het feest in Langdorp: Dorpsherberg en winkeltje ’t Hof vierde met veel 
bravoure 10 + 1 jaar met een groot dorpsfeest waaraan de verenigingen en de Sint-Pietersschool 
graag meewerkten. Met het mooie weer zakten heel veel Langdorpenaren af naar het dorp, dat voor 
de gelegenheid autovrij gemaakt was. Van 14-18u was het over de koppen lopen: fijne 
optredens, kennismaken met verenigingen, deelnemen aan een natuurwandeling, samen een pintje 
drinken, enz. De rondleidingen in de kerk waren een succes: velen kwamen de gerestaureerde Sint-
Pieterskerk bewonderen en luisteren naar de rijke geschiedenis van ons dorp en onze kerk. Proficiat 
aan 't Hof en alle medewerkers voor deze prachtige zondag! 
 
 
 
 
EEUWENOUD SINT-ANTONIUS ABTBEELD TERUG NAAR WOLFSDONK 
Speciaal voor de vijfjaarlijkse processie, heeft de parochie Sint-Hubertus Ramsel de belofte gemaakt 
om het aloude beeld van de heilige Antonius abt mee te dragen in onze processie met een daartoe 
voorziene draagstoel. Dat stemt ons bijzonder vreugdevol. Het laat 15e-vroeg 16e-eeuws beeld van 
Sint-Antonius Abt met het varken stond tot eind 19e eeuw in onze kerk. Het was zelfs het oudste 
offerbeeld van de gotische kapel die in 1435 werd opgericht te Wolfsdonk, voorloper van de huidige 
kerk uit 1842. In 1887 brak echter brand uit in de kerk van Ramsel. Bij de herstelling werd beroep 
gedaan op parochies uit de buurt om beelden en meubilair te schenken. Vanuit Wolfsdonk heeft men 
toen het aloude beeld geschonken aan de parochie Ramsel, waar het tot vandaag achteraan in de kerk 
te bewonderen is. Het is een uniek beeld uit gepolychromeerd hout en we zijn met de Wolfsdonkse 
geloofsgemeenschap zeer tevreden dat het beeld even in terug in Wolfsdonk zal zijn. Tijdens de 
processie en de viering krijgt het beeld een ereplaats. We kijken er naar uit de Ramselse delegatie te 
verwelkomen. 







 
Op de foto zie je de holle achterkant van het oude beeld, het mooi vormgegeven hoofd van Sint-
Antonius en kosteres Maria Leirs en voorzitter van de kerkfabriek Julien Milis poserend met het 
heilige Antoniusbeeld in het koor van de Ramselse kerk. 
 
 



UITKIJKEN NAAR FEESTEDITIE WOLFSFEEST EN PROCESSIE - 11 SEPTEMBER 
Zondag 11 september 2022 is het opnieuw feest in Wolfsdonk. Na corona mogen we terug een 
Wolfsfeest vieren, en wat voor één: in 2022 houden we net zoals bij de eerste editie in 2012 en in 
2017 een vijfjaarlijkse feesteditie met grootse processie met meer dan 300 deelnemers (9u30), een 
plechtige viering in de Sint-Antonius Abtkerk (10u30) en een receptie in Zaal Den Abt (11u45). Vanaf 
12u30 gaat het Wolfsfeest traditiegetrouw op het Boeckxplein van start met kraampjes van de 
Wolfsdonkse verenigingen, een springkasteel, optredens, spelletjes voor de allerkleinsten en feest met 
alle Wolfsdonkenaren ! 
 
De processie wordt deze weken in detail voorbereid met heel veel groepen die het thema 'Wolfsdonk 
weleer' en 'Het kerkelijk jaar' zullen uitbeelden. De processie is een manier om ons geloof en onze 
samenhorigheid uit te drukken met jong en oud. De viering in de kerk wordt gebracht op maat van 
gezinnen en opgeluisterd door fanfare De Verenigde Vrienden. Op de receptie neemt de kerkfabriek 
maar ook het stadsbestuur het woord. Op het Wolfsfeest kan je ook een jaarkalender van alle 
activiteiten van de Wolfsdonkse verenigingen in 2022-2023 en een brochure van alle verenigingen 
verkrijgen. 
 
11 september 
Vierentwintigste zondag door het jaar 
Lucas 15,1-10 (11-32) 
 

 
 
Gedeelde vreugd – dubbele vreugd 
Het tweede deel van dit zondagsevangelie laten we voorlopig liggen. We hebben dat al uitvoerig 
overwogen in de Veertigdagentijd. Met één woord weet je al waarover het gaat: het verhaal van ‘de 
verloren zoon’, of beter gezegd: het verhaal van ‘de barmhartige Vader’. Het vertelt over de jongste 
zoon die aan alles z’n laars lapt en lichtzinnig de helft van het familiefortuin verkwist, terwijl zijn 
oudere broer trouw op post blijft. En wat zien we bij de ontknoping? Die jongste mag thuiskomen in 
die barmhartige liefde van zijn vader, terwijl die trouw-gebleven oudste weigert om deel te nemen 
aan het feest. Zijn broer is zijn broer niet meer. Hij luistert zelfs niet meer naar de uitnodigende liefde 
van zijn vader. 
Waarom vertelt Jezus dat verhaal? De aanleiding daartoe is duidelijk: Farizeeën en Schriftgeleerden 
morren over het feit dat Jezus zo liefdevol omgaat met zondaars en tollenaars. Waar is nu die 
rechtvaardige God van Hem? Zij doen, zoals die oudste zoon uit de parabel, alles naar behoren, terwijl 
die slechteriken de volle aandacht krijgen. Het is de wereld op zijn kop.  
Jezus begint met twee andere kleine parabels. Allebei komen ze op hetzelfde neer: blijdschap en grote 
vreugde. Feest moet het zijn! Want het verloren schaap, het verloren fortuin is terug gevonden. Wat 
opvalt is: de goede herder die het verloren schaap heeft gevonden, en de vrouw die haar  verloren 
drachme weervindt… beiden roepen ze vrienden en buren bijeen. De vreugde is té groot om voor zich 
alleen te houden. Zij delen in de vreugde. Maar zelfvoldane mensen weigeren om mee te feesten. Voor 
hen is er geen hemelse vreugde mogelijk. Zij sluiten zichzelf uit. 
 
 
 



BIJZONDERE OPDRACHT 
Vanaf 1 juli heeft priester Paul vanuit het bisdom een vernieuwd takenpakket gekregen. Hij zal niet 
meer zo intens betrokken zijn bij de vorming van de seminaristen in het seminarie te Namen. Buiten 
een lesopdracht en een aantal seminaristen in geestelijke begeleiding, valt zijn taak als geestelijk 
directeur en begeleider aldaar weg. 
 
Toch zal hij hierdoor niet actiever werkzaam zijn in de pastorale zone Aarschot of in de parochie H. 
Hart Maria, Pieter en Antonius, te Gijmel-Langdorp-Wolfsdonk. Zijn prioritaire taak zal liggen in het 
begeleiden van spiritualiteitsgroepen. 
 
In de pastorie van Langdorp organiseerde priester Paul reeds geruime tijd spirituele sessies, om 
mensen verder te helpen die hun geestelijk leven willen verdiepen. De pastorie van Langdorp heeft 
dus geruime tijd reeds de bijkomende bestemming gekregen van een spiritueel centrum. 
Op 10 maart 2020 erkende onze Kardinaal De Kesel het bestaan van de Vereniging zalige Jan van 
Ruusbroec als een private vereniging van gelovigen, en stelde Mgr. Koen Vanhoutte, onze 
hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen aan als zijn afgevaardigde bij deze vereniging. 
Priester Paul zal nog voorgaan in liturgische vieringen, in onze parochie en pastorale zone, maar zal 
verder geen pastorale verantwoordelijkheden op zich nemen. Wel is hij zeker aanspreekbaar voor 
alles wat het spirituele leven aangaat. Voor levens- en geloofsvragen, en alles wat binnen het kader 
van een spiritueel centrum of van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec past, kan men uiteraard bij 
priester Paul terecht. 
 
Regelmatig worden er spirituele sessies georganiseerd in Langdorp. Deze gaan vooral door in de kerk 
zelf, nu ze zo mooi gerestaureerd is. Die sessies vinden vooral plaats tijdens de namiddagen of 
avonden. Meer gegevens zullen hierover beschikbaar zijn zodra deze activiteiten vast liggen. 
 
Meerdaagse sessies worden eveneens aangeboden, daarvoor heeft onze Kardinaal gevraagd om het 
spiritueel centrum Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid prioriteit te geven. Maar dat sluit niet uit 
dat andere plaatsen af en toe in aanmerking kunnen komen. In dat spiritueel centrum zal priester Paul 
eveneens regelmatig gevraagd worden om ook beschikbaar te zijn om mensen te begeleiden op hun 
geestelijke levensweg. 
 
Voor de oktobermaand heeft Missio een verzameling geloofsgetuigenissen bijeen gesprokkeld, en zal 
die via hun eigen media beschikbaar stellen. Daarin zal er eveneens een getuigenis staan waarin 
priester Paul de invulling van zijn roeping in de verkondiging verwoordt. 
 
---------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
LANGDORP 
 
OPTREDEN CHANSONNIER PIETER IN ‘DE PIETER’ OP 9 SEPTEMBER 
Deze zomer opende in de oude parochiezaal van Langdorp ‘De Pieter’. In afwachting van een 
definitieve herinvulling van het gebouw, waar de Langdorpse gemeenschap bij betrokken zal worden, 
is de Pastorale Zone Sint-Rochus Aarschot met de lokale vertegenwoordigers van Langdorp tevreden 
op deze manier extra leven te brengen in Langdorp en op de ruimere Sint-Pieterssite. Vrijdag 9 
september treedt chansonnier Pieter Van Kerckhoven op in ‘De Pieter’. Van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 



UITKIJKEN NAAR FEESTEDITIE WOLFSFEEST EN PROCESSIE - 11 SEPTEMBER 
Zondag 11 september 2022 is het opnieuw feest in Wolfsdonk. Na corona mogen we terug een 
Wolfsfeest vieren, en wat voor één: in 2022 houden we net zoals bij de eerste editie in 2012 en in 
2017 een vijfjaarlijkse feesteditie met grootse processie met meer dan 300 deelnemers (9u30), een 
plechtige viering in de Sint-Antonius Abtkerk (10u30) en een receptie in Zaal Den Abt (11u45). Vanaf 
12u30 gaat het Wolfsfeest traditiegetrouw op het Boeckxplein van start met kraampjes van de 
Wolfsdonkse verenigingen, een springkasteel, optredens, spelletjes voor de allerkleinsten en feest met 
alle Wolfsdonkenaren ! 
 
De processie wordt deze weken in detail voorbereid met heel veel groepen die het thema 'Wolfsdonk 
weleer' en 'Het kerkelijk jaar' zullen uitbeelden. De processie is een manier om ons geloof en onze 
samenhorigheid uit te drukken met jong en oud. De viering in de kerk wordt gebracht op maat van 
gezinnen en opgeluisterd door fanfare De Verenigde Vrienden. Op de receptie neemt de kerkfabriek 
maar ook het stadsbestuur het woord. Op het Wolfsfeest kan je ook een jaarkalender van alle 
activiteiten van de Wolfsdonkse verenigingen in 2022-2023 en een brochure van alle verenigingen 
verkrijgen. 
 
 

 
 
 



17 SEPTEMBER: HERINWIJDING KAPELLETJE FRANSE LINIESTRAAT 
Op zaterdag 17 september 2022 wordt in de namiddag in de Franse Liniestraat het kapelletje van 
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Smarten heringewijd, gevolgd door een receptie en Bal Populair in ‘De 
Pieter’. Zonepastoor Rudy Borremans zegent het kapelletje en we danken Vicky Smets en de buurt 
voor de goede zorgen voor dit kapelletje op de hoek met de Houten Kruisweg. 

 
 



 
 
WOLFSDONK 
 
ONTMOETING SINT-ANTONIUSVIERINGEN OP 17 SEPTEMBER 
In de kerk van Wolfsdonk vindt  op zaterdagnamiddag 17 september een ontmoetingsdag voor alle 
Sint-Antoniusvieringen van Vlaanderen plaats. Alle comités en parochies die zoals in Wolfsdonk in 
januari Sint-Antonius Abt met het varken vieren, kunnen er van elkaar leren en netwerk opbouwen. 
De aanvraag om deze traditie op te nemen op de Inventaris Vlaanderen immaterieel cultureel erfgoed 
wordt er voorgesteld. Meer informatie via www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-
antoniusvieringen-in-vlaanderen 
 
Op 17 januari wordt de heilige Antonius, ‘Toontje met het varken’, gevierd. Jaarlijks nemen honderden 
mensen uit verschillende verenigingen deel aan de Sint-Antoniusvieringen. Elke viering heeft zijn 
eigenheid, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijke kern.  
 
Op initiatief van enkele verenigingen, begeleiden Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en 
PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen om erkend te worden als immaterieel cultureel 
erfgoed op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het erkenningsdossier zal 
worden voorgesteld tijdens een ontmoetingsdag voor Sint-Antoniusvieringen op zaterdag 17 
september. Alle vieringen kunnen dan input en feedback leveren voordat we de laatste rechte lijn 
richting indiening van het dossier ingaan. 
 
De Sint-Antoniusviering van Wolfsdonk is gastheer en ontvangt de vertegenwoordigers van Sint-
Antoniusvieringen in de mooie Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk. De dag is vooral bedoeld als 
ontmoetingsmoment voor alle Sint-Antoniusvieringen in heel Vlaanderen. Enkele vieringen stellen 
hun werking voor en delen inspirerende ideeën om met de viering aan de slag te gaan. Er is tijd voor 
ontmoeting en uitwisseling van ideeën om toekomst te geven aan de Sint-Antoniusvieringen. 
 

http://www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-antoniusvieringen-in-vlaanderen
http://www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-antoniusvieringen-in-vlaanderen


Ben jij betrokken bij een Sint-Antoniusviering? Benieuwd hoe andere Sint-Antoniusvieringen aan een 
toekomst voor hun viering werken? Kom dan naar de ontmoetingsdag en schrijf je in. 
 
Programma 
 
13u30 | Onthaal 
14u00 | Welkom en inleiding 
14u15 | Praktijkvoorbeelden: aan de slag met je Sint-Antoniusviering 
15u15 | Pauze 
15u30 | Sint-Antoniusvieringen op weg naar erkenning als immaterieel cultureel erfgoed 
17u00 | Einde 
 
Praktische info 
Voor wie: vertegenwoordigers en nauw betrokkenen van Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen 
Wanneer: zaterdag 17 september 2022, van 13u30 tot 17u 
Waar: Sint-Antonius Abtkerk, Wolfsdonk-Dorp 7, 3201 Langdorp - Aarschot 
Prijs: gratis 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
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 
 

 
 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
Zaterdag  10 september: Gebedsviering om 18.00 u. 
- Jgt. Anna Verbinnen, Jozef Torfs, Maria Torfs en Armand Mijten 
 
LANGDORP 
Zondag 11 september: Gebedsviering  om 10.30 u. 
 
WOLFSDONK 
Zondag  11 september: Eucharistieviering om 9.30 u. 
- H.Rita 
- Koen Verelst, Florent Pelgrims-Maria Pairoux, Gustaaf Verelst-Louisa Van Loy,  
  Rene Pelgrims-Rita Vangompel, Jurgen Pelgrims 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


