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HUWELIJKEN IN ONZE SINT-PIETERSKERK 
 
In de mooi gerestaureerde kerk van Sint-Pieter vonden er eindelijk terug huwelijken plaats. Op 
zaterdag 20 augustus 2022 huwden Jonas Danckers en Katrien Vanhoutte. Jonas is afkomstig van 
Wolfsdonk maar huwde toch in onze mooie kerk. Hij is voorzitter van onze kerkraad en heeft tijdens 
al die renovatiewerken zich belangeloos ingezet. Katrien is afkomstig van Kortenberg. Na de enorm 
hete dagen werd er bang gekeken naar de weerberichten voor die dag. Blijft het heet of krijgen we een 
plensbui. Maar onze gebeden om mooi weer werden verhoord. Het was zonnig, maar niet te warm. De 
kerk werd feestelijk aangekleed met prachtige bloemen. Ook het zangkoor van Wolfsdonk was, samen 
met het koor van Gijmel, paraat om die viering mee op te luisteren. 
 
 

 
 
 
Jo zorgde ervoor dat alles fijn verliep. En…, ons orgel was terug bespeelbaar. Met veel plezier 
begeleidde Rik de zangers. Het werd een prachtige samenzang. Vol glorie klonken de feestklokken 
over de Demervallei. Vele familieleden, vrienden en kennissen namen plaats, de kerk zat eivol. Vicaris-
generaal van Brugge, E.H. Marc Steen, was de voorganger. Na deze mooie, sfeervolle huwelijksviering 
met knipogen naar de Franciscaanse spiritualiteit, werden we verwacht voor de receptie. Aan de 
banken, vlak aan de Demer op de Sint-Pieterssite, kon men het huwelijkspaar proficiat wensen en een 
glaasje drinken. Lekkere hapjes mochten niet ontbreken. Het werd een mooie, gezellige namiddag. 



 
 

 
 
 
 
 



Maar, … de rode loper in de kerk bleef netjes liggen, wachtend op een ander huwelijkspaar. 
Op maandag 22 augustus huwden Wout Willems en Mathilde Taes. Wout is tevens afkomstig van 
Wolfsdonk maar ook zij kozen voor onze mooi gerestaureerde kerk. Wout gaat na zijn studies zich in 
Langdorp vestigen. Mathilde is afkomstig uit Maldegem. Jos Bielen, norbertijn van Averbode, was 
bereid om die viering muzikaal te begeleiden. Hij speelde prachtige stukken en zong tijdens de mis. 
Die huwelijksviering werd voorgegaan door E.H. Dirk Dekuypere en door onze vorige pastoor Jef Van 
Osta. Ook enkele paters van de abdij waren aanwezig voor de viering. Prachtige bloemstukken op het 
altaar, op de zijaltaren en rond de paaskaars kleden onze kerk terug feestelijk aan. En weerom 
klonken de feestklokken over de Demervallei. Al vlug vulde de kerk zich met de genodigden. Ook nu 
mochten we genieten van een sfeervolle, mooie viering. 
 

 
 
Onderschrift: Wout en Mathilde in Averbode 
 



 
 
Onderschrift: Wout en Mathilde in Langdorp 
 
 
Langs deze weg willen wij als parochiegemeenschap beide huwelijksparen van harte proficiat wensen. 
Dat ze nog vele jaren met veel liefde mogen samenleven en een mooie toekomst tegemoet gaan.  



18 september 
Vijfentwintigste zondag door het jaar 
Lucas 16,1-13 

 
 
Een onbetaalbare God 
Het geknoei met geld is van alle tijden, ook in Jezus’ tijd. De Joodse wet schreef voor dat mensen in 
armoe niet mochten uitgemolken worden. Voor hen, zo stelde de wet, verviel de woekerrente die vaak 
stiekem werd aangerekend. Was dat het deel van de pacht dat die onrechtvaardige rentmeester 
schrapte om goed te staan bij de boeren? Alleszins slim gehandeld: ‘leep’ is het juiste woord. 
Haast iedereen vindt momenteel de woekerwinsten van de energiesector crimineel, behalve diegenen 
die er hun voordeel uit halen. En als de rentmeester, in dit geval ‘vadertje staat’, onze schuld zou 
kunnen halveren, we sprongen een gat in de lucht. Maar dat het allemaal om geld draait, staat vast. 
Medemenselijkheid is hier soms ver zoek.  
De ‘vrije markt’? De Franse revolutie was gebouwd op drie pijlers: égalité – fraternité et liberté; 
‘gelijkheid – broederlijkheid en vrijheid’. En de grote fout die steeds weer gemaakt wordt is dat de 
‘vrije’ markt geen rekening houdt met de waardigheid van iedereen, ook van de armste; en waar 
broederlijkheid soms ver te zoeken is. Die drie pijlers moeten evenwaardig zijn en blijven, zo niet 
dreigt  heel de constructie in te storten.  
Waar eigen profijt blinde voorrang krijgt op medemenselijkheid en gelijkwaardigheid, daar loopt het 
fout. Wie het beheer over veel gekregen en/of verworven heeft, moet dat gebruiken in dienst van hen 
die niets hebben. Welke kansen hebben mensen in hongerlanden gehad? En welke weelde kennen wij 
in het land van overvloed? Je kan niet het geld aanbidden en de medemens over het hoofd zien, want 
wie Gods kinderen minacht staat ver van echte godsdienst. God is niet om te kopen. 
Wat zegt Jezus ons vandaag? Je kan geen twee heren dienen: de god van het geld en de God van 
menslievendheid. Voor ons is leven in het rijke westen een hele opgave. 
 
MEER INFO OVER DE KORTE SESSIES IN LANGDORP 
Zoals beloofd in het vorige parochieblad, vinden jullie hier meer informatie over de aangekondigde 
sessies die in de kerk van Langdorp zullen plaatsvinden.  

 



 
 



 
 
 



 
 
 
KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED 
De wereld komt naar de Merode 
 
Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: 10 kerkconcerten van Merodefestival met 
kwalitatieve world- en folkmuziek. 
 
Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit 
Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties. 
 
En dat alles op unieke locaties, namelijk de bijzondere kerken van het Merodegebied 
 
 
 

 



 

Op muzikale wereldreis ‘Hiraeth’ - Wouter Vandenabeele en vrienden - Zaterdag 1 oktober 2022 om 17:30 uur tot 22 uur - Sint-

Pieterskerk Langdorp 

Inclusief muzikale wandeling en avondmaaltijd. Een openingsconcert voor alle zintuigen!  

 

Van La Llorona tot Las Lloronas - Quetzal Duo (BE-MEX) en Las Lloronas (BE-ES-DUI) - Zaterdag 22 oktober 2022 om 20.00 uur - 

Sint-Pieterskerk Langdorp  

 

Cluster night - Basta² (BE) / Ananta Roosens (BE) & Kaito Winse (Burkina Faso) - Zaterdag 19 november 2022 om 20.00 uur - Sint-

Luciakerk Engsbergen  

 

Engelse meerstemmigheid - Lady Maisery (UK) - Zaterdag 3 december 2022 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt  

 

Innemende schoonheid - Birds of passage (BE-SYR-DK) - Zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen  

 

Feeërieke intimiteit - The Breath (NIR) - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp  

 

Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO) - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp  

 

Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK) - Zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk 

Testelt  

 

From Kishinev to Constantinople - HALVA - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt 

 

Occitaanse liefdesverhalen - Saraï (BE-FR) - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt 
 
Ticketformules 
Combi-ticket:  
10 concerten inclusief openingsconcert met maaltijd en muzikale wandeling: € 155 
 
Openingsconcert: 
met maaltijd en en muzikale wandeling: € 34     Individuele tickets: € 18 
 
 

Meer info: https://www.merodefestival.be/ 
 
 
 
--------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
LANGDORP 
 
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. 
 
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 
 
 

http://www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-antoniusvieringen-in-vlaanderen
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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). 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 
………………………… 
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes  
....................................... 
 
VIERINGEN 
 
LANGDORP 
Zondag 18 september: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
 
GIJMEL 
Zaterdag  17 september: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Jgt.Jozef Theys, Josefien Verbruggen en José Theys 
- Jgt. Els Van Roie 
 
WOLFSDONK 
Zondag  18 september: Gezinsviering om 9.30 u. 
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----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


