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GEDACHTENISVIERING EN TROOSTCONCERT IN WOLFSDONK 

 
 

 



 

 

De families van de overledenen waren talrijk aanwezig tijdens de zondagsviering en op het feest van 
Allerheiligen. We noemden de namen van de gestorvenen en gaven het gedachteniskruisje mee op het 
einde van de viering als tevens een witte roos. Het koor zong ingetogen liederen als tevens een tekst 
uit het Adagio van Felix Timmermans getoondicht door  onze orgelist Rik Pijpers. We baden in 
verbondenheid met alle heiligen, met de generaties voor ons en de vele christenen over de hele 
wereld om vrede in het hier en nu en over de dood heen. Hoe deugddoend en gedragen was de stilte 
op zondag 30 oktober, de dag van de stilte.  
Op 1 november was er aansluitend na de viering een troostconcert op het oude kerkhof rondom de 
kerk dat bijgewoond werd door enkele tientallen toehoorders. Het kerkhof stond kleurrijk in bloei 
met de vele chrysanten. Chris De Bie (trompet) en Tessa Vinckx (klarinet) brachten reeds hun 
herwerkte versie van het Ave Maria tijdens de viering en daarna nog enkele ontroerende 
instrumentale liederen buiten in de late herfstzon, afgewisseld met een verhaal en eindigend met de 
Last Post voor alle oorlogsslachtoffers. Muziek verzacht de zeden en brengt troost, eens te meer. 
Samen met de kerkfabriek hopen we op  een jaarlijkse traditie en dit verder uit te bouwen in het kader 
van Reveil en zo mee te bouwen aan een vernieuwde rouwcultuur in de 21ste eeuw. 
Bidden we dat een diepe vrede over onze gestorvenen komt maar ook over allen die leven met een 
gemis aan hen die ons zijn voorgegaan. 
Dank aan allen die meewerkten aan dit stemmige en innige gebeuren. 
Bert, diaken 
 
13 november 
Drieëndertigste zondag door het jaar 
Lucas  21,5-19 
 

 
Beproefde trouw 
Een alles verwoestende tsunami of alles verpletterend wapengeweld... al wat mensen eeuwenlang 
hebben opgebouwd kan in één ademtocht van de kaart worden geveegd. Het moet voor de goed-
gelovigen van Jezus' tijd wel hard zijn aangekomen, dat zelfs hun pronkstuk, de tempel, er moet aan 
geloven. Alles en iedereen wordt dan op losse schroeven gezet. 
De drie evangelieverhalen, zowel Mattheüs en Marcus als hier Lucas, plaatsen deze onheils 
voorspelling vlak voor het lijden en de dood van hun leermeester, Jezus. De vierde evangelist, 
Johannes, verduidelijkt dat die fraaie tempel Jezus zelf is. In Hem is God in Geest en waarheid tussen 
ons komen wonen. De stenen tempel mag dan worden neergehaald, in drie dagen zal de ware tempel 
worden heropgebouwd.  
Jezus lijkt vóór het verhaal van 'zijn' afbraak, duidelijk te willen schetsen wat ons te doen staat als de 
hel losbarst. Wat we hier vandaag te horen kregen is de harde realiteit, die meer dan sporadisch de 
mensen treft. Natuurrampen, vernieling van onze aarde, alles verwoestende bombardementen... het is 
dagelijkse kost. Bij zulke rampscenario's reageren mensen nogal paniekerig. Sommigen gaan eerst 
hamsteren en kruipen dan omzeggens in een mollengat. Veel erger wordt het als er bovenop nog 
'verraad' in het spel komt. Pro's en contra's, de witte en de zwarte brigade in en na de oorlog... waarbij 
de beste vrienden, ja, zelfs eigen familie plots 'te vrezen vijanden' worden. Nu hebben we de kans, zo 
denken sommigen er nog bovenop, om oude koeien uit de gracht te halen, tijd voor de vereffening. 
Wat een wereld, die soms bitter actueel kan lijken. 



 

 

Daartegenover lijkt Jezus een goedkoop geneesmiddel aan te reiken: in Gods handen ben je immers 
veilig. Je hoeft niets te vrezen, God waakt  over jou. Blijf volhouden het goede te doen met dezelfde 
menslievendheid die Ik steeds heb beoefend. 'Zijn' laatste woorden op zijn sterfbed, het kruis, zijn er 
dan ook van vergeving. Blijf als trouwe leerlingen 'mijn Naam' alle eer aan doen.  
Dat is voor elke christen de opdracht in deze soms hopeloze wereld. Genoeg om eens over na te 
denken. 
 
OPNIEUW EEN EEUWELINGE IN LANGDORP 
 

      
Op vrijdag 28 oktober was er in Langdorp opnieuw een honderdjarige, en dat een maand na Anna 
Geens, die ook in Wolfsdonk geboren is, maar vroeg naar Begijnendijk verhuisd is en daar nu in 
rusthuis Edelweiss verblijft. 
Julienne Bos werd geboren in het huis achter de ‘vetwei van Denis Boeckx, en woont sinds haar 
huwelijk met Jozef Tielemans tegen de Donk in Langdorp. Haar huis werd op donderdag 27 oktober al 
feestelijk versierd. Maar het verjaardagsfeest met de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden 
vond de volgende dag plaats in feestzaal Den Abt te Wolfsdonk. 
Hierna volgt de tekst van een toespraak die door een neef van de jubilaris werd gehouden. 
 
Beste familieleden, vrienden en buren van tante Julienne. 
 
De kinderen van tante Julienne vonden het goed dat bij deze gelegenheid toch een paar dingen zouden 
worden verteld, vooral dan over haar ouders, haar kinderjaren en jeugd. En dat wil ik dan ook graag 
doen. 
Enkele jaren terug vertelde tante me over haar moeder Emma Maes flarden van een boeiend verhaal. 
Toen die op 13 april 1890 in Wolfsdonk ter wereld kwam was haar vader Louis Maes al drie maanden 
voordien overleden. 
Haar moeder Regina Janssens had mede daardoor  veel zorgen met de zonen en dochters en kon er als 
weduwe het 5de kind niet meer bijnemen. 
De kost verdienen op onvruchtbare zandgrond en dat zonder overheidsvoorzieningen was totaal 
onmogelijk. Maar gelukkig waren er solidaire buren om te helpen. Zo kwam Emma als pleegkind vrij 
vroeg terecht bij Leonie Sempels en Leopold Luyten, die een cafe  hadden aan de dopkesboom tussen 
de Bleybergweg en de Processieweg. 
Toen Emma vijf jaar was hertrouwde haar moeder te Wilrijk met een zekere Johannes Wanten en nam 
o.a. haar jongste dochter mee. Die kreeg daar nog twee halfbroers bij en een zusje dat vroeg is 



 

 

gestorven. 
Emma was ongeveer 10 jaar toen ze het bij haar stiefvader niet meer kon uithouden en heimwee kreeg 
naar Wolfsdonk. Op een nacht in de oogstmaand is ze er in Wilrijk te voet van onder gegaan met Frans 
Maes, een 5 jaar jongere broer van haar oudste zus Maria. Samen trokken ze op hun klompen richting 
Wolfsdonk. Nog voor ze Lier bereikten, hadden ze reeds een nacht doorgebracht in een korenopper. 
Daar aangekomen hebben gendarmen de twee kinderen opgemerkt aan het station. Ze vroegen waar 
ze vandaan kwamen en waar ze naartoe wilden, en toonden zich behulpzaam om hun doel te bereiken. 
Maar in feite deden ze het tegenovergestelde. Ze zetten hen op een trein die richting Antwerpen reed 
zodat ze terug in Wilrijk terechtkwamen. 
De tamtam over deze ontsnappingspoging bereikte natuurlijk ook Wolfsdonk en zelfs de abdij van 
Averbode, waar pater Achiel Sempels thuis was. En nu trokken deze aan het langste zeel met het 
gevolg dat Emma terug in het cafe  bij Leonie Sempels is  terechtgekomen. 
Ondertussen was Leopold Luyten overleden en was Leonie hertrouwd met Norbert Habberney uit 
Herselt, die in Wolfsdonk omwille van zijn twee linkerhanden bekend geraakte als de luien Habbernak. 
Ward en Firmin Luyten, de twee kinderen van Leonie en Leopold werden voor de rest van hun leven 
Ward en Firmin van de luien genoemd en dat ondanks hun ijver. 
Op 28 jarige leeftijd is Emma Maes van daaruit getrouwd met Frans Bos die een jaar  voordien 
weduwnaar was geworden van Anna Rosalia Sempels, uit de familie van Leonie Sempels. 
  
Over eigen leven vertelde tante me dat ze tot haar 14de school  liep in Wolfsdonk en daarna als 
huishoudelijke hulp is gaan werken bij een dokter in Kontich. Met een gewone fiets van die tijd, dus 
zonder versnellingen, reed ze als jong meisje alleen er naartoe en verbleef daar dan telkens voor een 
volle maand. Daarna kreeg ze twee dagen verlof om naar huis te gaan. Dat deed ze gedurende bijna 
drie jaar. Toen is er in Langdorp naast de kerk, bij Fasbinder, plaats voor een dienster vrijgekomen 
door de ziekte van een helpster. Julienne kreeg de zorg voor de bovenverdieping toegewezen, terwijl 
op de benedenverdieping Rosa Tielemans, een oudere zus van haar latere man Zjef werkzaam was. 
Haar eigen vader, Frans Bos, werkte daar ook in die periode, maar dan in de serre. We moeten er dus 
geen tekeningske bij maken om uit te leggen hoe Zjef en Julienne elkaar als man en vrouw gevonden 
hebben. 
Dat werk, 7 dagen op 7, is Julienne daar blijven doen tot begin de jaren 70, bij het overlijden van de 
laatste juffrouw Fasbinder. Haar vier kinderen waren er dan ook  van den huize. 
 
Over de rest van tante haar leven heb ik niks te vertellen. Daar weten jullie veel meer van dan ik zelf. 
Ze is blijkbaar veel op reis geweest met de kinderen, en heeft naast de  momenten van intense vreugde 
ook dagen gekend van diepe pijn en groot verdriet. Toch wist ze de moed erin te houden zodat ze hier 
vandaag met ons haar 100ste verjaardag kan vieren. Sinds dinsdag is ze al in feeststemming, want toen 
werd Kobe geboren, haar tiende kleinkind.   
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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). 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
VIERINGEN 
 
LANGDORP 
Zondag  13 november: Gebedsviering om 10.30 u. 
 
GIJMEL 
Zaterdag  12 november: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Louis Van den Broeck, Rosa Verdonck, Emiel Deckers, Maria en Alfons Van den Broeck, Eulalie 
Goossens 
-Louis Symons en Augusta (Fien) Van Opstal 
 
WOLFSDONK 
Zondag  13 november: Eucharistieviering om 9.30 u. 
-Jaap Scheerder en Tuur Vercammen 
-Heilige Rita 
-Frans Umans vanwege de parochie 
 
----------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


