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GEZINSVIERING 11 SEPTEMBER MET BOEKENTASSENWIJDING

Wat een feest om eindelijk met jong en wat ouder opnieuw samen te kunnen vieren, bidden en zingen.
De talrijke opkomst deed deugd. Vogels van diverse pluimage waren neergestreken in de eerste
gezinsviering van het nieuwe werkjaar. Het thema van de viering: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt
is. Hoe verschillend we ook zijn, iedereen is welkom, we sluiten niemand uit. Het is zoals de
boekentassen met hun verschillende formaten en materialen: een bonte verscheidenheid maar toch
een kleurrijk mooi geheel. Op het einde van de viering werden ze met wijwater gezegend.
Ieder kind kreeg ook een (gras)pluim mee als opdracht voor het komende schooljaar: een pluim
omdat je niemand pest, een pluim voor je helpende hand, een pluim voor je samenspel, een pluim voor
je goed humeur, … Wat heerlijk zal het zijn als we op het einde van het schooljaar kunnen zeggen dat
ieder zijn pluim echt verdiend heeft.
Het was even wennen om de kerk terug in de oorspronkelijke opstelling te zien staan met het aantal
rijen stoelen zoals voor de coronaperiode. Met het vooruitzicht van de Eerste Communie en de
vormselviering alleszins een noodzaak aangezien er geen regels meer gelden voor het aantal
aanwezigen in het kerkgebouw. We hopen de komende weken ook jullie allen opnieuw te ontmoeten
in het huis van de Heer en huis van de mensen.

Gebed bij de boekentassenwijding:
Wij vragen U, zegen ons en onze boekentassen.
Dat we in onze boekentas kennis mogen vergaren:
letters en rekensommetjes
maar ook knutselwerkjes en liedjes om samen te zingen.
En verder: eerlijk spel en sportiviteit.
Dat onze boekentassen zich mogen vullen met de vreugde van het samenzijn
en met troostende woorden als we verdrietig zijn
We bidden dat het voor iedereen een fijn jaar mag worden,
een jaar vol vriendschap en plezier.
Bert, diaken
26 september 2021
Zesentwintigste zondag door het jaar
Marcus 9,38-48

Een open geest
De leerlingen krijgen andermaal een moeilijke les te verwerken. Nog maar net heeft Jezus hun
gekibbel om de voornaamste te zijn gecounterd door een kind centraal te stellen. Hiermee leert Hij

hun dat de grondwet van de liefde ver uitsteekt boven de gangbare wet van de sterkste (de wet van de
jungle).
Nu komen ze weer met een andere enggeestigheid aandraven. Ze zijn namelijk op serieuze
concurrentie gebotst: iemand die in Jezus' naam het kwaad te lijf gaat. En hij behoorde niet tot hun
club.
Het heeft al te lang geklonken: buiten de Kerk geen heil! Wij meenden ook het monopolie te hebben
over goed en kwaad. De regels werden veelal door de Kerk bepaald. Het leek er soms wel op dat God
naar de Kerk moest luisteren. Intussen hebben we toch al geleerd dat er, gelukkig-maar, buiten de
Kerk ook veel goed gebeurt (en in de Kerk ook veel kwaad).
Wees toch blij, zegt Jezus, om al het goede dat gebeurt, om al wat ruikt of smaakt naar Gods
barmhartige en trouwe liefde, ook als we daar als christen geen aanspraak kunnen op maken. Het
moet 'onze stempel' niet dragen om écht te zijn.
Midden in hun kring staat nog steeds dat kind, onbevangen. Klein genoeg om alleen maar lief te
hebben. Het dient als illustratie van God, die als een Vader en Moeder zijn kinderen liefheeft. Dit kind
in hun midden is deze keer de kleine, kwetsbare gelovige mens die 'tot de Christus behoort' als zijn
eigen broer of zus.
Wat daarop volgt is krasse taal; je weet wel, dat van die molensteen om de nek in het diepste van de
zee, en dat van 'hand of voet afkappen of oog uitrukken' als die aanleiding geven tot geestelijk
moordgedrag tegenover Gods lievelingen (en dat zijn toch 'alle' mensen?)
Mensen worden redelijk agressief als aan hun kinderen geraakt wordt. Hier verwoordt Jezus iets van
Gods woede, als geraakt wordt aan zijn kinderen. De verontwaardiging hierover wordt in meer dan
sterke beeldspraak weergegeven. Het gaat er hier immers over 'de Liefde zelf doden'... het ware beter
dat de mens die daar oorzaak van is, niet geboren ware.
Zo heilig is wat Jezus komt doen in onze wereld: eerbied afdwingen voor de mens die onrecht lijdt of
te min wordt geacht.

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 HET PLATTELAND

Aanvulling: Geestelijken afkomstig uit Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk
Bij de drie delen over ‘Geestelijken afkomstig uit Langdorp’ (in april) kunnen we onze lezers nog
volgende aanvulling bezorgen:
* Andries Maria Magdalena, zuster Firmine, Vorselaar. °L 8 juni 1916, dr van Achiel en Van de Leest
Maria Catharina. Gelofte 18 aug 1937, +Antw. 17 juni 1994.
Bergen Maria Clementina, zuster Maria Eulalie (Vorselaar), °L 5 aug 1896, dr van Ferdinand Jacob
en Vrancken Caroline. Gelofte 19 sep 1930, +Westmalle 19 mrt 1980.
Ceulemans Francine, zuster Sophia (Vorselaar), °L 11 sep 1891, dr van Frans en Weckhuysen Maria
Catharina. Gelofte 26 okt 1908, +Antwerpen 6 juli 1972.
Claes Maria Elisabeth, zuster Hyacintha, Vorselaar, °L 13 feb 1919, dr van Niklaas Frans Alfons en De
Keyser Maria Ludovica. Gelofte 18 aug 1937, + Westmalle 14 aug 2010.
Craenen Maria Ludwina, zuster Martha, Vorselaar °L 21 mrt 1881, dr van Guillaume Louis en
Verlinden Maria Theresia. Gelofte 6 nov 1911, + Vorselaar 5 feb 1955.
Dehond Hortensia, zuster Teresita (Berlaar) °L.30 okt 1916, dr van Frans en Coenen Philomena.
Gelofte 25 apr 1944. Regentes Tuinbouw-Huishoudkunde. Gaf les en was secretaresse aan de Hogere
Landbouwschool. +Berlaar 15 juli 1986.
Doms Maria, zuster Franciscanes, °W. 24 apr 1938, dr van Camiel Louis Gerard en Bertha Alaerts. Ze
was kleindochter van ‘Jef uit de Snelle: zie verhaal over ‘Lourdesgrot uit dankbaarheid. Het gezin
verhuisde tijdens de oorlog naar Herselt. Ze gaf les in de school van Bergom en werkte daarna in de
H.Hartkliniek van Leuven, Naamsestraat. In 2021 verhuisden de 9 overblijvende zusters naar de Ch.
Deberiotstraat in Leuven.
Hendrickx Octavie, zuster van Berlaar, °L 9 jan 1910, dr van Jan-Baptist en Bergen Mieke. Regentes
in Stevoort. Stapte na haar pensioenleeftijd over naar de Franse orde ‘Missionarissen van Gods
Vaderschap. + te Leuven UZ op 23 nov 1990. Kerkhof Gijmel. Zus van Victorine.
* Hendrickx Victorine, zuster Berchmans van Berlaar, °L 15 feb 1897, dezelfde ouders. Regentes
wiskunde, stichtster en directrice van de landbouwschool Mariaburcht te Stevoort. Werd na haar
pensioen lid van de Missionarissen van Gods Vaderschap. + te Aarschot op 9 jan 1993. Kerkhof Gijmel.
Heylen Albertine, zuster Floribertha, (Vorselaar),°L.31 dec 1921, dr van Frans Heylen (1900-1940)
en Bertha Beylemans (1904-1969), gelofte 26 juli 1939, +Antwerpen 2 juni 1984 directrice in de
school van Schoten-Dutzel. Zus van Rosa.
* Heylen Roza, zuster Norbertine (Vorselaar), °L 10 nov 1930, dezelfde ouders, gelofte 9 aug 1948,
+Antwerpen 18 dec 1981. Kleuterschool Boutersem, sociale werkster. Zus van Albertine.
Heylen Josephina,, zuster Cornelia (Vorselaar), °L 18 mei 1889, dochter van Victor Emmanuel en
Verbraeken Maria Rosalia. Gelofte 13 sep 1909, +Westmalle 14 sep 1970.

Heylen Magdalena, zuster Illuminata, maar door iedereen Maria genoemd, norbertines van Duffel,
°W. 3 feb 1927, dr van Frans en Grieten Irma Rosalia. Deed haar geloften te Duffel op 11 apr 1956. Ze
werkte daar als verpleegster. Overleden te Duffel 10 dec 2019. Zus van Harlinda.
* Heylen Maria Harlinda, (Linda), zuster Rosula, norbertines van Duffel. °W.11 okt.1937, dezelfde
ouders. Professie op 19 apr 1961. Eeuwige gelofte te Duffel op 26 apr.1964. Werkte opeenvolgend als
kinderverzorgster in de kribbe, later als verpleegster op verschillende plaatsen en als pastoraal
werkster in Oud-Turnhout. Nu op rust.
Janssens Josephine, zuster Simonne van Vorselaar (Christelijke scholen), °L. 6 juli 1921. Ze deed haar
gelofte op 26 juli 1939 en overleed in Westmalle op 8 aug 2017. Schoonzus van Jef Verbruggen (Jef
van pachters). Niet schoonzus van Marcel Verbruggen zoals geschreven in K. en L. nr. 15. Wél een tante
van hem.
In het gezin J.Baptist Liekens - M.Thérèse Schepers (Hoek Oudenstok/Diepvenstraat) waren twee
dochters bij de grauwzusters in Antwerpen:
Liekens Maria Angelina, zuster Godelieve, ° Herselt op 9 dec 1907 maar het gezin verhuisde korte
tijd daarna naar L. Gelofte op 1 juli 1934. Overleden in Antw. op 7 mei 1997.
*Liekens Maria Elisabeth, zuster Bonaventura, °L. 19 juni 1910. Gelofte 11 aug 1935. Overleden in
rusthuis H.-Hart Nijlen op 8 sept 1999.
Liekens Hilda, zr. Antonia, grauwzuster-verpleegster Antwerpen, °Blauberg 24 apr 1932. Enkele
jaren later verhuisde het gezin naar L. Gelofte 30 dec 1954. Dr van Liekens Johannes en Verheyden
Anna.Verblijft momenteel in een WZC in het Antwerpse.
Zuster Godelieve en Zuster Bonaventura waren haar tantes.
Meynckens Constantinus, pater jezuïet Drongen °L 24 dec 1846 zn van Paulus Philippus en
Crescentia Thiels. Wijding te Leuven op 08 sep 1885. +Drongen 13 apr 1916. Jongere broer van Paul
Frans en schrijver van religieuze boeken.
*Meynckens Paulus Franciscus, diocesaan priester, °L 01 feb 1846, dezelfde ouders, +L. 03 dec
1891. Hij had als dooppeter zijn oudere naamgenoot (zie volgende). Was rector bij religieuzen.
Meynckens Paulus Franciscus, diocesaan priester °L 23 dec 1803 zn van Petrus Meynckens en Maria
Ludovica Meynckens. +L op 17 okt 1892. Gewezen pastoor van Nieuwrode.
Meynckens Paulus Philippus, broeder, °L 16 sep 1770 zn van Paulus Nicolaas (1738-1820) en Maria
Anna De Cock (1743-1814).
Milants Norbert °L.01 mei 1794 en overleden te Kessel op 02 sep 1844. Pastoor in Kessel.
Peeters Maria Juliana, zuster Amanda, Ursuline Scherpenheuvel °W.18 dec.1902, dr van Louis en
Gebruers Maria Rosalia. Gelofte 13 sept 1927. Werkte in Scherpenheuvel en in Belgisch
Kongo.+Scherpenheuvel 22 dec 1977.
Sannen Irma, zuster Maria-Octavia (Vorselaar), °L 23 mrt 1913, dr van Jan Frans en Verdonck Maria
Florentina. Gelofte 26 aug 1935. +Westmalle 15 sep 1974.
Theys Bertha, zuster Magdalena (Berlaar), °L.13 jan 1926 uit het gezin Theys-Peeters. Gelofte te
Berlaar op 23 aug 1948 en overleden in Kapellen op 4 aug 1989.
Theys Joannes Baptist, diocesaan priester ,°L.01 dec 1803, +Vossem 20 apr 1883, pastoor Vossem.
Verdere gegevens ontbreken.

Theys Joannes Josephus °L.17 feb 1805, zn van Joannes Antonius en Van Ouytsel Anna Maria.
Wijding te Mechelen op 18 aug 1827. Onderpastoor in Kortrijk-Dutsel en Tongerlo. Pastoor in
Wersbeek van 30 sep 1845 tot 15 dec 1893. Overleed te Wersbeek op 9 jan 1896. Liet in 1865 de
Cockskapel (of Kockskapel) bouwen in de Diepvenstraat op grond van zijn zus Charlotta Theys, die
gehuwd was met Ludovicus De Kock. Uit dank voor het teruggekregen zicht van een slechtziend
meisje uit Betekom, bij een bedevaart naar Scherpenheuvel en Averbode.
Van den Broeck Maria Josephina, zr Amelberga, Vorselaar. °L 28 mrt 1905 dr van Frans en
Meynckens Maria Crescentia Francisca. Gelofte 11 sep 1927. +Westmalle 27 aug 1938. Zus van Evrard.
* Vandenbroeck Evrard, missionaris van Scheut, °Gijmel 6 mrt 1902, gelofte 8 sep 1922, wijding 21
aug 1927, +Schilde 18 feb 1970. Was gedurende 41 jaar missionaris in de Kasai in Kongo. Hij werd
vaak erg mishandeld en gevangengezet, vooral tijdens de secessieoorlog toen Katanga zich wou
afscheiden van Kongo (sic).
Van der Borght Maria Josepha, zr Heroncine Vorselaar, °L 25 juni 1876, dr van Louis en De Keyser
Joanna Angelina. Gelofte 17 aug 1899, + Lembeek 28 mrt 1947.
Van Tongelen Bertha, zuster Maria-Griselda (Vorselaar), °L 21 juni 1920, dr van Jozef Franciscus en
Vander Borght Maria Carolina. Gelofte 20 juli 1938, +Westmalle 8 mei 2010.
Verbeeck Norbertina, zuster Florentine (Vorselaar), °L 17 nov 1892, dr van Louis en Bos Maria
Theresia. Gelofte 30 sep 1912, +Westmalle 28 okt 1963.
Vereycken Julia, zuster Agnes, apostelinnen Antwerpen, °Testelt 7 juni 1938 ( parochiaal W.), dr van
Louis en Verreycken Melania, gelofte te Antw op 4 april 1961, kleuterleidster. + 19 juli 1999 in het
Middelheim-ziekenhuis Antw.
* Vereyken Eliza (Liske), zus van Julia, °Testelt 17 apr 1936. Intrede in het klooster Convent van
Bethlehem te Duffel op 8 sep 1964. Professie kerstnacht 1971. Eeuwige gelofte 10 dec 1972. Werkte
van apr 1970 tot okt 1971 in Guatemala in een dispensarium en voor de promotie van de vrouw. Was
meerdere jaren verplegende in het Psychiatrisch Centrum van Duffel, en van 1981 tot 2007 Pastoraal
Werkster. Nu is ze nog kosteres in het klooster.
Nota: De zusters van Duffel werden vroeger norbertienen genoemd maar na het Concilie zijn ze terug
naar hun bronnen gegaan, en zoals het was in het begin, ‘Convent van Bethlehem’ gaan gebruiken .
......................
invoegen illustratie Julia Vereycken met onderschrift
F4422g38
......................
Verreydt Maria, zuster Miet, (Mit van boerkes) °W. 9 april 1928, dr van Jozef Verreydt en Louisa
Blockx, gelofte te Berlaar op 30 april 1947. Ze werkte vanaf 1951 in Kapellen (bij Antw.) als
kleuterleidster. In 1984 ging ze met pensioen en werd overste van de zustergemeenschap in Kapellen.
In 2002 is ze naar Wiekevorst gegaan, naar een huis waar ze met een aantal medezusters woonde en
ze werd mantelzorger voor de zusters van het WZC. In 2009 is ze dan zelf naar het WZC in Wiekevorst
verhuisd. Sinds jan. 2019 woonde ze in het WZC Kloosterhof in Berlaar. Ze overleed op 31 aug 2021.
Weckhuyzen Joanna Rosalia, zuster Adelina, Vorselaar, °L 5 juni 1865, dr van Jozef en Coenen
Philomena. Gelofte 10 nov 1886. + Westmalle 24 aug 1923. Tante van Weckhuyzen Rosalia
Weckhuyzen Maria Theresia, zuster Sixta (Vorselaar), L of G, °L 29 feb 1896, dr van Joannes en
Janssens Angela. Gelofte 27 mei 1913, +Leuven 16 sep 1965.
Weckhuyzen Rosalia, zuster Adeline (Vorselaar), °L 12 apr 1904, dr van Jan en van Heylen Anna
Berthilia. Gelofte 21 apr 1925, +Westmalle 16 apr 2004.
*Over haar zus Weckhuyzen Margaretha, zuster Sixta, (Vorselaar) hebben we geen verdere info.

Wellens Theresia, zuster Francina (Vorselaar), °L 13 apr 1886, dr van Louis en Rens Angelina.
Gelofte 27 mei 1913, +Westmalle 3 apr 1968.
BLIJVEN ZONDER VERDERE INFORMATIE
Andries Celine, zuster Valerie (Vorselaar) L
Engelen Angèle, zuster Margaretha (Vorselaar) L
Willems Josephine, zuster Camilia (Vorselaar?), L of W
Volgende keer: geestelijken die bij ons werkzaam waren.
Correcties of aanvullingen zijn nog steeds welkom bij julia.brems@skynet.be 016 56 71 58
of bij Renaat Van den Berckt, zie gegevens in het parochieblad.

----------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------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).
----------------VIERINGEN
----------------LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

VIERINGEN
GIJMEL
Zaterdag 25 September: Gebedsdienst 18.00u.
- Jozef Theys en Josefien Verbruggen
WOLFSDONK
Zondag 26 September: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Marie Louise Janssens vanwege OKRA
- Raymond Steurs en Johan Janssens vanwege de parochie
- José Vandeschoot en familie
- Simone Helsen vanwege de geburen
- Voor de overleden leden van Samana
LANGDORP
Geen vieringen
ANDERE VIERINGEN IN DE ZONE
O.-L.-Vrouw Aarschot: Zondag om 11.00 u.
Christus Koning Aarschot: Zaterdag om 18.30 u. (nieuwe regeling, in plaats van zondag)
Sint-Rochus Aarschot: Zaterdag om 17.00 u.
Sint-Cornelius Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.
Sint-Niklaas Rillaar: Zondag om 9.30 u.

--------------------------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

