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Allerheiligen,
Allerzielen,
is terugdenken aan mensen
die bij ons waren,
maar niet meer onder ons zijn.
Het is terugdenken aan dierbaren,
die in ons hart
en in onze liefde
blijven voortleven
over de muur van het sterven heen.
Allerheiligen,
Allerzielen,
is even de pijn weer voelen
van het afscheid,
maar blijven geloven in het eeuwig leven.
Het is weer beseffen dat wij op aarde
slechts op weg zijn
naar het beloofde land,
waar velen reeds zijn aangekomen.
Allerheiligen,
Allerzielen,
is bidden voor hen die ons zijn voorafgegaan
en bidden voor onszelf:
Heer, God,
Uw wil geschiede.
(Pater De Groot, Luisterhapjes, Averbode)

CELLOMUZIEK EN POEZIE OP HET OUDE KERKHOF VAN WOLFSDONK
ZONDAG 31 OKTOBER OM 15.00 U. DAG VAN DE STILTE

In het Allerheiligenweekend organiseren we ter gelegenheid van de Dag van de Stilte een stemmig
celloconcert met poëzie op zondag 31 oktober om 15u op het oude kerkhof van Wolfsdonk. Na de
gedachtenisviering van 14u, willen we je graag vergasten op een mooie stiltebeleving. De chrysanten
op de gerestaureerde en gekoesterde graven van het oude kerkhof zijn de passende setting voor een
concert van celliste Nele Gilis en poëzie voorgedragen door dichteres Sarah Michaux.
De activiteit is gratis. We verwelkomen je graag om met passende muziek en teksten samen even stil
te vallen, te verwijlen…
Deze activiteit is een initiatief van de parochie en kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius en de
pastorale zone Sint-Rochus Aarschot en kadert binnen de ‘Stilte, Rust en Ruimte'-activiteiten van de
Merode:
Elk jaar gaat op de laatste zondag van oktober in West-Europa de wintertijd in. Overal draaien we die
dag de klok één uur terug. Of beter: we zetten met z’n allen de wijzers één uur stil. Even lijkt er wat rek te
zitten op de tijd. Even wat minder nood om op tijd te zijn, om een deadline te halen.
Een uitgelezen tijdstip voor de jaarlijkse campagne “dagvandestilte” die de waarde van vertragen,
verstillen en kwaliteitsvolle aandacht in Vlaanderen, Brussel en Nederland maatschappelijk aan de orde
stelt. Organisaties nemen dan initiatieven op diverse locaties. Ook in landschapspark de Merode doen we
hier al voor het 10de jaar mee. Deze activiteit is één van de 10 activiteiten in het Merodegebied.
Voor wie het Landschapspark de Merode nog niet goed kent: dit is een prachtig gebied gelegen op het
drieprovinciënpunt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, tussen Demer en Nete, met uitgestrekte
bossen, heide en typische Diestiaanheuvels. Naast haar prachtige natuur staat de Merode ook gekend om
haar erfgoed met kastelen en abdijen, molens en de typische Demergotiek. Het Merodegebied heeft veel
mooie plekjes waar rust, stilte en ruimte een troef is voor elke inwoner en elke bezoeker, en is zo een
ideale plek voor hedendaagse onthaasting en verstilling.
Zie www.dagvandestilte.be en www.demerodeonline.be

EERSTE COMMUNIE IN FATIMA-GIJMEL
Op zaterdag 24 september waren de kinderen van de scholen Fatima Gijmel en Sint-Pieter Langdorp
héél blij dat ze eindelijk hun eerste communie mochten vieren. Het was tevens een mooie herfstdag
met een stralende zon. Al vlug liep de kerk van Fatima vol met familie en vrienden. Met veel plezier
zongen ze samen het intredelied “ ’t Is feest !”.
Na de lezingen kregen ze muzikale steun van Luc Hij zong voor hen het liedje “ Het woord van God
leert ons hoe het moet”. Ook Yela gaf ondersteuning met de zang en zong voor hen “ Ik geloof in God “.
Nadat de kinderen voor het eerst gecommuniceerd hadden, zong Yela :“ Ik heb een plekje voor Jezus “.
Om de viering af te sluiten zongen alle kinderen “ In de wolken “.
Het werd een mooie intense viering waarbij iedereen aandachtig luisterden en meebad. Proficiat aan
alle communicantjes en aan de juffen Nadia en Ilse om de kinderen op zo’n korte tijd nog voor te
bereiden. Ook wensen we Yela en Luc van harte proficiat voor de mooie zang en muzikale
ondersteuning tijdens deze viering.
Uiteraard danken we priester Paul voor het verzorgen en voorgaan van deze mooie viering.
Als parochiegemeenschap zeggen we dank u wel aan iedereen !

31 oktober 2021
Eenendertigste zondag door het jaar
Marcus 12,28-34
Het ‘ALLERHEILIGSTE’
Lang heb ik gedacht dat je God vooral in het kerkgebouw moest gaan zoeken. Dat kwam grotendeels
door mijn opvoeding: dagelijkse eucharistie, elke zondag, en meermaals ook nog in de week, lof
waarbij het ‘Allerheiligste’ in een gouden remonstrants werd uitgestald, aanbeden, bezongen en
bewierookt. In de Joodse godsdienst van Jezus’ tijd stond ook de tempel centraal als belangrijkste
plaats van godsontmoeting. Op het tempelplein kon je dan ‘offermateriaal’ kopen om God te gaan eren,
smeken, ontmoeten in de tempeldienst.
Schriftgeleerden haalden uit de Thora (de Bijbel) hun gelijk om mee de leefregels te bepalen. De
wetgeleerden goten die kennis in heel concrete leefregels, soms tot in belachelijke details uitgewerkt.

Uitgerekend zo’n Bijbelkenner komt nu naar Jezus toe met de vraag wat nu wel het allerbelangrijkste
is in onze godsdienst. Maar Jezus laat hem zelf antwoorden: ‘Wat lees je in de Bijbel?’
Wat God zelf het ALLERBELANGRIJKSTE vindt: Hem liefhebben met heel je wezen, met al wat je hebt
of bent, Hem beminnen, en je medemens liefhebben als jezelf, daar gaat niets boven!!! De samenhang
van dit dubbel eerste gebod wordt later door de apostel Johannes in alle tonen bezongen: ‘Je kan God
maar liefhebben als je jouw medemens in je hart draagt! Wie beweert God lief te hebben, maar aan
zijn naaste voorbijloopt is een leugenaar.’
Het heeft geen zin die twee uit elkaar te willen halen. Nog steeds (s)preekt men over een verticale en
een horizontale dimensie. Dat zou dan die tweeledigheid moeten beduiden. Maar dan vergeten we dat
Jezus, midden op het kruispunt van deze twee lijnen, in het hart ervan, zich totaal heeft gegeven. Dát is
het allerbelangrijkste offer ooit! Zulke ‘alles-gevende liefde van God-in-de-medemens en de
medemensen onderling als Zijn geliefde kinderen’ zijn het ALLERHEIGSTE voor God, meer dan welke
kerkelijke offers of lofprijzingen ook.
Wijzelf moeten de ‘remonstrants worden waarin God geeerd wordt. Dat is meer dan goud waard.
1 november
Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
Mattheüs 5,1-12a

Heilig en dierbaar
Getuigenis van een inwijkeling van Congolese afkomst: “Hier in het rijke westen is het veel moeilijker
te geloven in God. De mensen dreigen genoeg te hebben aan zichzelf. Zij zijn ervan overtuigd dat ze
alles aan zichzelf te danken hebben. Zo vergeten zij dat alles ‘geschenk‘ is. Eigenwaan staat hun geloof
in God in de weg.”
De fierheid waarmee wij 'iemand willen zijn', onze eigendunk en onze honger naar zelfrealisatie
maken ons ambitieus. Wij willen groeien en presteren, onszelf waarmaken. Maar wij vergeten hierbij
allicht dat het leven eerst en vooral een geschenk is. Wij hebben niets uit onszelf en zonder mensen,
die ons het eerst hebben liefgehad, zouden we nu niet zijn wie we nu zijn. Onze rijkdom, wie en wat
we zijn, we hebben het gekregen, gratis voor niets.
Zalig wie met dat besef in het leven staan, open en ontvankelijk, wars van alle eigenwaan. God zelf
wordt dan bron en oase van leven.
En dan belicht de Bergrede in zeven facetten diezelfde 'parel van leven'. Het wordt een weefsel van
verbondenheid met allen die niet prat kunnen gaan op zichzelf, maar die alleen maar dankbaar
kunnen zijn om wat ze hopen te ontvangen. Alleen met zulke ingesteldheid wordt ieder mens en alle
leven 'heilig en dierbaar' voor God.

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

Het eerste artikel in de autotoerist van 9 juli 1970 was van de hand van historicus Gust Willems uit
Testelt. Hij was de sympathieke leraar aardrijkskunde en/of geschiedenis aan het Atheneum van
Hasselt, de Normaalschool van de zusters van de Voorzienigheid in Diest en het College in Aarschot.
Gust werd geboren in Testelt op 28.06.1914 en overleed er op 11.03.1986.

Van landbouw naar toerisme
“Dat Langdorp, met zijn eenvoudige naam, totnogtoe weinig is gekend, is niet te verwonderen. Want
als een landelijke gemeente moet wedijveren met de toeristische, historische of godsdienstige
vedetten uit de noord-oosthoek van de Brabantse Demerstreek, zoals het graafschappelijke Aarschot,

het mariaal Scherpenheuvel, het Oranje-Diest, het Norbertijns Averbode of het Claes-Witte-Zichem,
dan blijft er alleen nog de rustige weelde van een dennengroen Langdorp om de mensen aan te
trekken.
Maar dat harmonisch gebouwd Langdorp, zo een beetje scheefgedrukt tussen Hageland en
Zuiderkempen, is als toerististische kern toch aardig aan ‘t groeien geraakt. Het ligt op 2 km van
Aarschot, op 10 km van Averbode, op 18 km van Diest en Leuven, en op 50 km van Brussel en
Antwerpen.
Het is in werkelijkheid een lang dorp, tussen Demer en Kalsterloop, en juist middendoor gesneden
door de spoorlijn Diest-Aarschot. Het heeft een oppervlakte van 2049 ha en is met zijn bevolking van
5200 inwoners het tweede belangrijkste dorp van het kanton Aarschot. Gelijkmatig is het verdeeld
over drie kerkgehuchten: Langdorp-centrum, Gijmel en Wolfsdonk. Langdorp-centrum is als de
oudste kern nabij de Demer gegroeid. Wolfsdonk heeft het typisch landelijk karakter bewaard en de
Gijmel heeft een verspreide bebouwing en is een villawijk geworden.
Langdorp heeft Hagelandse kenmerken door de langgerekte, uit Diesterse ijzerzandsteen
opgebouwde heuvelkam, met mooie panoramische vergezichten op de Demervallei en kenmerkende
namen als Dorenberg (43 m), Bosberg (52 m), Wijngaardberg (32 m) en de Groef (32 m).
Kempens van aard is het volk van Wolfsdonk. Kempens van aard is ook de bodem, met zijn
zandgrond en zijn landduinen. En de bijriviertjes van de Kalsterloop vormen er de moerassige laagten
van Diepven, Meren en Mosvenne.
Sinds vele eeuwen wonen er mensen in Langdorp. Is er niet de Oude Mechelsebaan, waarlangs op het
gehucht Gijmel talrijke voorhistorische graven uit de Vde eeuw voor Christus werden ontdekt?
Met Hagelandse taaiheid en Kempens geduld bewerkten de boeren er de schrale grond en maakten
hem vruchtbaar. Vruchtbaar was ook de gestadig aangroeiende bevolking Van 1640 inwoners in
1815 naar 2556 in 1900, 3506 in 1940 en 5126 in 1970. Van 1950 tot 1960 waren er 120 uitwijkingen
meer dan inwijkingen, maar van 1960 tot 1970 waren er 159 meer inwijkingen in overschot. Deze
ommekeer is waarschijnlijk te danken aan de nieuwe bouwmogelijkheden in de Gijmel, en vooral in
het centrum op de Dorenberg. Ook de verplaatsingsmogelijkheden en de verbetering van de
infrastructuur zijn hier zeker niet vreemd aan.
Inzake onderwijs zijn er in de drie gehuchten samen 32 klassen voor kleuter- en lager onderwijs, met
in totaal 675 leerlingen. Alleen Langdorp-centrum heeft te lijden van de onmiddellijke nabijheid van
Aarschot en heeft het moeilijk om zijn onderwijs in stand te houden. Aarschot oefent met zijn brede
waaier van middelbare en technische scholen een belangrijke aantrekkingskracht uit.
Op economisch gebied is er in Langdorp, zoals in de meeste gemeenten, een duidelijke verschuiving
waar te nemen. De landbouw wordt meer en meer verlaten en de mensen worden aangetrokken door
de nijverheid en de tertiaire sector. Ca. 1775 telde men op het gehucht Gijmel een vijftigtal
boerderijen. Nu (1970) heeft de ganse gemeente nog een tiental echte boeren. De gronden zijn te fel
versnipperd en worden meestal bewerkt door ‘gelegenheidslandbouwers’, die eigenlijk een ander
beroep uitoefenen. Ook de veeteelt verdwijnt, om reden van de waterzieke gronden van de
Demervallei. In de laagten werden visvijvers gegraven en de Demerweiden zijn al grotendeels met
Canadese populieren beplant. Enkele landbouwers hebben met succes omgeschakeld naar de meer
renderende gespecialiseerde tuinbouw, met o.m. een vijftal ha cultuur onder glas, of naar het
pluimveebedrijf. In totaal worden er nog 330 ha landbouwgrond bewerkt. En dat is maar 15% van de
totale oppervlakte.
De oude Kempense boerderijen van het langgeveltype geraken stilaan in verval. Ofwel worden ze
gretig opgekocht en omgetoverd tot weekendverblijven en landhuisjes. Nog enkele witgekalkte
exemplaren steken fris af tegen de dennengroene achtergrond.
Tot voor enkele jaren was Langdorp ook een gemeente van mijnwerkers en seizoenarbeiders. Een
honderdtal arbeiders trokken ieder jaar voor enkele weken naar de grote of de kleine biet in de
Waalse leemstreken. Meer dan 70 mijnwerkers werkten in de Kempense steenkoolmijnen en een
tiental trokken zelfs dagelijks naar Charleroi. Door de crisis in de steenkoolnijverheid en de
mechanisatie in de bietenoogst is de tewerkstelling in deze takken praktisch gedaan. Dat de
omschakeling van landelijke naar nijverheidsbevolking. eerder traag gaat, wordt duidelijk bewezen
door het feit dat het aantal vrouwelijke arbeidskrachten maar één zesde bedraagt van de actieve
bevolking. Van plaatselijke tewerkstelling is er in Langorp nog niet veel spraak. Maar dan 75% van de

arbeiders en beambten gaan elders werk zoeken. Brussel (18%), Leuven (15%), Aarschot (13%) en
Antwerpen (5%) zijn de voornaamste aantrekkingspolen. Meer dan 100 pendelaars zijn dan ook
dagelijks meer dan vier uur onderweg om van en naar hun arbeidsplaats te reizen.
Daar het nabijgelegen Aarschot met zijn winkels, warenhuizen en donderdagmarkt een sterke
aantrekkingskracht uitoefent, heeft Langdorp maar weinig handelsinrichtingen. Met de winkels en
café’s heeft Langdorp dan ook het laagste percentage in vergelijking met de omliggende dorpen.
De economische groei van een dorp hangt nauw samen met de verbetering van de infrastructuur.
Deze is, dankzij een dynamisch gemeentebestuur, de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Maar lang
heeft Langdorp moeten wachten om goede verbindingswegen. Pas in 1890 werden de kasseiwegen
(vanuit Testelt over Langdorp naar Aarschot en over Wolfsdonk naar Herselt) aangelegd. In 1960
kwam de betonweg naar Aarschot en enkele jaren later die naar Herselt en Wolfsdonk over Gijmel.
Eindelijk waren de Langdorpse gehuchten vanuit het omliggende goed bereikbaar. Mooie toeristische
asfaltwegen doorkruisen nu het gehucht Gijmel in verbinding met de andere wijken. In 1964 werd de
modernisering verder doorgedreven met de aanleg van een waterleiding.
In tegenstelling met de naburige gemeenten Testelt en Zichem speelt de spoorweg in Langdorp niet de
minste rol. Rond de kleine halte in Gijmel is nooit een woonkern gegroeid. Dit is te begrijpen als er
slechts twee treinen ‘s morgens en ‘s avonds stoppen op deze nochtans drukke spoorlijn. Ze hebben
hier dan ook geen betekenis voor het vervoer.
Waar Langdorp tot voor enkele jaren het uitzicht bood van zowat een vergeten dorp aan de rand van
Kempen en Hageland, is door die verbeteringen de start gegeven naar een nieuwe oriëntatie: het
ontspannings- en het verblijfstoerisme.
De oude windmolen, de Heimolen, die zowat het symbool was van dat rustiek agrarische, en die door
zijn gemechaniseerde concurrent tot werkloosheid was gedoemd, wordt momenteel gerestaureerd.
Hij dateert van 1662 en werd opgericht door Gillis van den Eynde. Door erfenis werd hij eigendom
van juffrouw Fasbinder. Deze dame heeft het prachtig initiatief genomen de open standerdmolen, die
in 1944 als monument werd beschermd, met de hulp van gemeente, provincie en staat, in zijn
oorspronkelijke toestand te laten herstellen. Het hart van Langdorp staat hier stil in de grote ruimte
van de dennenbossen. Meer dan 500 ha bos, bijna 1/4de van de totale oppervlakte van de gemeente,
geven de mens hier het gevoel in een andere wereld terecht te komen. Vele kilometers zandige
wandelwegen doorkruisen deze rustige stilte en dan komt u plots te staan voor een ruitershof met
renbaan, en wat verderop krioelt het van spelende of kamperende jeugd in Kabouterland. In de
vennelaagten van Gijmel en Wolfsdonk wachten een vijftigtal vijvers op geduldige vissers.
Op vier officiëel erkende kampeerterreinen, samen meer dan 200 ha groot, zijn al 300 plaatsen van 4
tot 5 are, uitgebouwd voor huisjes en caravans. Zo heeft het toerisme in Langdorp toch zijn
oorspronkelijk rustig karakter bewaard, want het is niet ingesteld op rumoerig massatoerisme of
haastig eendagstoerisme.
Het hartelijke Langdorp met zijn 500 ha bos biedt kampeer-, bivak- en speelterreinen aan
jeugdgroepen, en rijbanen voor de liefhebbers van paardensport.”.
Gust Willems

---------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
------------------------------GIJMEL
DOOPVIERINGEN FATIMA-GIJMEL
Op zondag 10 oktober en zondag 17 oktober vonden er doopvieringen plaats in de kerk van FatimaGijmel.
Zondag 10 oktober werden Yasmina en haar broertje Brian Leclercq gedoopt. Yasmina werd
geboren in Bonheiden op 7 maart 2020 en haar broertje Brian werd eveneens geboren in Bonheiden
op 12 augustus 2021. Ze zijn de kinderen van Andrew Leclercq en Marijke Toth.
Op zondag
17 oktober werd Rik Lauwers boven de doopvont gehouden. Rik werd geboren in Leuven op 22 juli
2021 en is het zoontje van Jolien Raijmakers en Laurens Lauwers.
Langs deze weg willen we als parochiegemeenschap proficiat wensen aan de dopelingen, hun ouders
en familie. Dat ze door de goede zorgen van hun ouders en hun familie mogen opgroeien tot
liefdevolle kinderen. Dat ze gesterkt door het sacrament van het doopsel en door de kracht van de
Heilige Geest, vreugdevolle leerlingen van Jezus mogen worden
OVERLIJDEN: PAUL VAN GEEL

Paul Van Geel overleed op 6 oktober in het UZ Gasthuisberg in Leuven.
Hij werd geboren in Leuven op 13 november 1956 en was de echtgenoot van
Marleen Van den Broeck.
De afscheidsplechtigheid had plaats op 13 oktober. Een herdenkingsviering wordt opgedragen door
de parochie op zaterdag 30 oktober om 18.00 u. in onze parochiekerk.
Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze christelijke deelneming aan de familie aan.
Wij bidden dat Paul mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat hij eeuwige rust en vrede moge vinden
bij God onze Vader, de Heer van alle leven.

WOLFSDONK

OVERLIJDEN: FRIEDA VERMEYLEN

Frieda Vermeylen werd geboren in Leuven op 11 april 1941. Zij is thuis
onverwacht overleden op 12 oktober. Frieda was de echtgenote van Jos Pauwels.
Het afscheid had plaats in intieme familiekring.
Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze christelijke deelneming aan de familie aan.
Wij bidden dat Frieda mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat zij eeuwige rust en vrede moge vinden
bij God onze Vader, de Heer van alle leven.

FAMILIE SCHEERDER
De familie van Jaap Scheerder wil graag dankjewel zeggen voor al die zorgende handen rondom hem,
de liefdevolle steun en aan iedereen die zijn laatste jaren opvrolijkten.
Jullie gebed en troostende woorden bij het afscheid betekenen heel veel voor ons.
Dank daarvoor....
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 30 Oktober: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Jgt Elza De Rijck en alle overledenen van familie De Rijck-Borgions
- Paul Van Geel vanwege de parochie
Maandag 1 November: Eucharistieviering om 10.00 u.
- Maria Laeremans en Alfons Milis
- Alfons Tielemans, Anna Weckhuysen en Lutgarde Rutten
- Jgt. August Brusseleers, Roza Luyten, Emiel Camerlinkx en Cyriel Walschaers
- Jan Buyck, Tilly Lauwereys en Marie-Louise Faugère
WOLFSDONK
Zondag 31 Oktober: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen
Zondag 31 oktober: Herdenkingsviering om 14.00 u.
Maandag 1 November: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
- Louis Alaerts en Maria Andries
- Anna Wijnants vanwege de parochie
- Jaargetijde voor Frans Brems en Leonie Verbeeck
Maandag 1 November: Herdenkingsviering om 14.00 u.
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

