
 

 

Week:43 Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
 

 
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) 

 
 
 



 

 

 
30 oktober 
Eenendertigste zondag door het jaar 
Lucas 19,1-10 
 

 
Zoon van Abraham... 
Wat een eigenaardige uitdrukking van Jezus om te zeggen dat iemand volkomen thuishoort bij het 
Godsvolk! Het ware Godsvolk zijn toch de mensen die trouw de goddelijke wetten en voorschriften 
naleven. Dat zijn toch zij, die rechtop voor God kunnen gaan staan om Hem te loven en te eren. Wat 
voor iemand is toch die Jezus, die tegen een publieke zondaar, een beroepsdief eigenlijk, durft te 
zeggen dat hij voortaan bij ons hoort! 
Het is vast niet de eerste keer dat Jezus de rechtgeaarde mensen tegen de borst stoot. Abraham, hun 
stamvader, was iemand die zijn leven totaal aan Gods belofte had vast geklonken. Abraham was God 
trouw door dik en dun, en bleef alles van God verwachten. Terwijl dat klein bandietje, chef van het 
tolwezen nog wel, de gewone man aan zich had onderworpen. In die vijgenboom verhief dat klein 
bandietje zich symbolisch boven hen uit. 
Toen Jezus hem in 't oog had gekregen, zei Hij even symbolisch: Zacheu s, kom gauw naar beneden 
(kom van uw voetstuk af) en zet je weer met beide voeten op de grond. Meer dan ooit wordt Zacheu s 
hier geconfronteerd met zijn zondigheid. Wat een ommekeer! Al jaren heer en meester door zijn 
graairijkdom, gaat hij plots de helft van zijn bezittingen wegschenken aan hen die mede door hem arm 
zijn geworden; en hij verklaart zich zelfs bereid om zijn slachtoffers viervoudig te vergoeden. 
Dat blije nieuws dat Jezus bij hem wil komen logeren, heeft hem zo geraakt. Hij krijgt plots de trekjes 
van Abraham, die zich helemaal aan God gewonnen geeft. Voortaan geldt de belofte die God aan 
Abraham deed, ook voor hem. Hij is er onderste boven van en wil vanaf nu alles in dienst stellen van 
wat God wil. Terecht noemt Jezus hem 'een stamgenoot van Abraham, in hart en nieren'. Spijtig dat de 
'gelovige' goegemeente dat zo moeilijk kan aanvaarden. Een slechterik als broer of zus verwelkomen 
gaat ons petje vaak te boven. Weeral doet God zijn werk in weerwil van hen die er anders over denken. 
Hoe denken wij erover? 
 

--------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
 
LANGDORP 
 
DOOPVIERING IN SINT-PIETER 
Op zondag 18 oktober werd in onze kerk Elena Bogaerts gedoopt.Elena is het dochtertje van Chlara 
Maes en Jasper Bogaerts. Ze werd geboren in Leuven op 21 mei 2022. 
Langs deze weg wensen we als parochiegemeenschap, de dopelinge, haar ouders, meter en peter en 
de ganse familie van harte proficiat. Dat Elena mag opgroeien tot een liefdevolle meid. Dat ze gesterkt 
door het sacrament van het doopsel en de kracht van de Heilige Geest, een vreugdevolle leerlinge van 
Jezus mag worden. 
 
 
 



 

 

 
VIERING ALLERHEILIGEN IN SINT-PIETER 
Tijdens de viering van Allerheiligen, dinsdag 1 November, bidden we speciaal voor de overleden 
parochianen van onze parochie.    
In het bijzonder gedenken we Maria Verbruggen, Marie-Jeanne Verbruggen en Henri Peys. 
Na de viering wordt het kruisje aan de familie overhandigd waar het zeker een mooie plaats zal 
krijgen. 
  
 
GIJMEL 
 
OVERLEDEN 
Frans Umans, echtgenoot van Frie Laenens is overleden op 14 oktober. 
Hij werd geboren in Neerpelt op 3 juni 1934. 
De uitvaart had plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk op zaterdag 22 oktober. 
Langs deze weg bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke 
deelneming aan. 
Dat  Frans rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
HERDENKING VAN ONZE OVERLEDEN MEDEPAROCHIANEN 
Op zaterdag 5 November om 18.00 u. gedenken we onze parochianen 
overleden in het voorbije jaar:  Ange le Van Aerschot, Louisa Janssens, Magda Van Gestel, en Frans 
Umans. 
 
WOLFSDONK 
 
GEDACHTENISVIERING IN WOLFSDONK 
We bidden naar aanleiding van het feest van Allerzielen voor onze overleden medeparochianen opdat 
zij ten volle mogen delen in de hemelse Vrede. 
Met de ganse geloofsgemeenschap te Wolfsdonk gedenken we hen die ons nabij waren.  
We nodigen de nabestaanden naar keuze op zondag 30 oktober om 9.30u. ofwel op dinsdag 1 
november om 14.00 u. in onze parochiekerk.  
We bidden in deze herfsttijd dat onze geliefden de weg mogen gaan van het zaad dat sterft om te 
leven. Dat de goede vruchten van hun zorgen en streven tot volle rijping mogen komen en niets 
verloren gaat van wat zij betekenden tijdens dit aardeleven. 
Tijdens de viering overhandigen we aan de families het gedachteniskruisje met de naam van de 
overledenen, dit als uitdrukking van ons geloof  in een leven sterker dan de dood. 

 
We hopen dat het gebed jullie - en allen die gebukt gaan onder het verdriet en gemis van een dierbare 
- tot steun mag zijn in deze periode vol herinneringen aan het afscheid. 
 
We nodigen alle families uit die een dierbare verloren het afgelopen jaar: 
 

VERMEYLEN FRIEDA 11/04/1947 - 12/10/2021 

MOONS JOS 15/09/1941 - 16/10/2021 

COENEN IGNATIUS 31/01/1922 - 18/10/2021 



 

 

VERBRAEKEN LEA 12/11/1935 - 07/11/2021 

LAMBRECHTS FRANS 12/10/1945-22/12/2021 

BERGHMANS ROOS 20/01/1921 - 24/12/2021 

CRETS THEO 22/06/1937 - 18/01/2022 

SCHELLENS JAN 26/04/1929 - 27/02/2022 

SERNEELS JOS 19/07/1953 - 12/03/2022 

DEBOEL LOUIS 27/12/1926 - 19/03/2022 

VERBIEST MARIA 29/01/1923 - 31/03/2022 

DEBOEL MARCEL 07/04/1933 - 05/04/2022 

BLOCKX MARIA 29/11/1944 - 29/04/2022 

VAN DINGENEN 

RAYMOND 
26/01/1945 - 18/05/2022 

SALIEN HILDA 16/09/1933 - 22/06/2022 

EYCKMANS ROSA 06/04/1930 -10/07/2022 

BRUYNINCKX JEF 11/08/1933 - 22/07/2022 

VERHOEVEN ANNA 25/07/1930 - 04/09/2022 

SALAETS RENE 14/12/1940 - 06/09/2022 

VAN DESSEL MARIA 29/05/1922 - 14/09/2022 

 
Last Post 
Op  dinsdag 1 november is er aansluitend na de gedachtenisviering (14u45) op het oude kerkhof rond 
de kerk gedurende een ½ uur een troostconcert gebracht door Chris De Bie (trompet) en Tessa 
Vonckx (klarinet). Dit tevens in het kader  van Reveil waarbij lokale muzikanten, dichters en vertellers 
in gans Vlaanderen een eerbetoon brengen aan de overledenen.  
Muziek afgewisseld met een verhaal en om te eindigen de Last Post. 
Bij regenweer gaat dit concert door in de kerk.  
Iedereen is welkom, ook van buiten de parochie. 

 



 

 

 
 
 
OVERLEDEN 
Jan Willems, echtgenoot van Mia Salaets, werd geboren in Langdorp op 24 november 1952. Hij is 
onverwachts overleden op 9 oktober. 
Hij was bestuurslid van Bier-en wijngilde ’t Alternatief in Wolfsdonk 

 
 
Mariette Steurs, geboren in Langdorp op 11 mei 1945 en overleden in het Imeldaziekenhuis 
Bonheiden op 4 oktober. 
Zij was de echtgenote van Jos Heens. De uitvaart had plaats op 12 oktober in de parochiekerk van Sint-
Antonius Wolfsdonk 

 
 
René Verlinden, echtgenoot van mevrouw Hilda Vervoort , geboren in Herselt op  
8 januari 1930 en overleden in het UZ Leuven, Campus Gasthuisberg op 9 oktober. 

 
Aan de families van Jan, Mariette en René biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke 
deelneming aan. 
We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de 
vele warme herinneringen troost en steun vinden. 
 
 
 



 

 

 
 
 
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 
 

 
 
LANGDORP 
Zondag  30 oktober: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
Dinsdag 1 November: Allerheiligen 
Gedachtenisviering overleden medeparochianen om 10.30 u. 
-Maria van Tongelen, Celestine Verbiest, Frans Van Tongelen 
-Voor alle overleden parochianen 
 
GIJMEL 
Zaterdag  29 oktober: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Magda van Gestel vanwege de parochie 
-Frans Umans vanwege de parochie 
-Voor alle overleden parochianen 
 
 
WOLFSDONK 
Zondag  30 oktober: Gedachtenisviering overleden medeparochianen om 9.30 u. 
-Lea Verbraeken vanwege de geburen 
-Emile Vandeschoot en Maria Alaerts 
-Louis Alaerts en Maria Andries 
-Henri Vandeschoot, echtgenote en familie 
 
Dinsdag 1 November: Allerheiligen 
Gedachtenisviering overleden medeparochianen om 14.00 u. 
met aansluitend troostconcert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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


