
Week: 2 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
------------------- 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 
13 januari 
Doop van de Heer 
Lucas 3,15-16 en 21-22 
Gedoopt worden en gedoopt zijn 
Dopen alleen baart geen christenen. Lidmaatschap van de compagnie van Jezus (de Kerk!?) laat zich 
immers niet vastleggen in statistieken. Zoiets geeft alleen maar een vertekend beeld van angstige 
machtsstructuren met maar weinig of geen evangelische trekjes. Als de overgrote meerderheid van de 
gedoopten duidelijk, en vooral ook in de praktijk, laat verstaan dat ze er niet om gevraagd heeft, wordt 
het hoogtijd om daar eens grondig over na te denken. 
Slechte verstaanders zouden vanuit dit zondagsevangelie kunnen besluiten dat er nog niets veranderd 
is. Toen ook liet de massa zich door Johannes dopen, in de hoop daarmee een heersende God goed te 
stemmen, en met de bedoeling een gezond moreel leven aan te vatten. Is het dát wat ouders bij de 
doop van hun kind wensen en dromen? De oprechte bedoeling van zulke ouders wordt allerminst in 
vraag gesteld. Maar daarmee bekom je nog geen bezielde christenen.  
Jezus laat zich eveneens door Johannes dopen, net als zovelen van zijn tijdgenoten, maar dan... 
Aansluitend bij die doop zoekt Hij onmiddellijk contact met zijn hemelse Vader. Zijn doopsel 
doorbreekt elke formaliteit. Zijn leven krijgt een gans nieuwe wending. Voortaan zal de liefdevolle 
verbondenheid met zijn Vader zijn verder leven bepalen.  
Traditioneel kennen wij in de Kerk drie initiatiesacramenten: doopsel, eerste communie en vormsel. 
Het zijn de drie kinderfeesten die de laatste tijd al menigmaal in vraag werden gesteld. Alle drie 
vinden we ze verdoken terug in deze evangeliebladzijde: doopsel, Heilige Geest en Vuur. Dat deze 
samen een gezond trio vormen is verstaanbaar, maar dat ze per definitie hoofdzakelijk aan kinderen 
moeten worden toegediend, is wel een traditionele scheefgroei die ervan uitgaat dat sacramenten uit 
zichzelf werken, zonder te wachten op een gelovig antwoord van de gedoopte zelf. Dit lijkt zo 
doodgewoon normaal in een samenleving waarin iedereen 'katholiek' moest denken, of zich 
automatisch minstens zo moest noemen. Maar die tijd is nu wel definitief voorbij. En toch blijven wij 
gewoon verder doen. Dit evangelie leert ons dat er best een harmonie is tussen binnen- en buitenkant. 
Als doopsel een formaliteit is, en geen binnenkant krijgt, is het onvolledig. Zulke praktijk brengt alleen 
maar frustraties en goedkope kritiek teweeg. 
Met het doopsel van Jezus begint een 'nieuw' verhaal van samenspraak tussen God en mens. Als 
christen hebben wij alle redenen om dit verhaal op de voet te volgen. Voor ieder christen (gedoopte) 
is het evangelie de beste handleiding. Maar wie helpt ons deze handleiding te lezen? Misschien is dáár 
wel de sleutel te zoeken om de huidige geloofscrisis aan te pakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP 
…………………………….. 
Invoegen logo Merodefestival 
F4422a2 
…………………………… 

 
Merodefestival begon vorig seizoen met een nieuwe concertreeks in de prachtige Sint-Pieterskerk van 
Langdorp. Onbekend werd snel bemind, en niet zelden eindigde de avond met een spetterende 
staande ovatie. Verras jezelf en ontdek de wereld in dit tweede seizoen met Galicische warmte, Ierse 
folk, gitaargeluiden uit Frankrijk, of zachte klanken uit Zweden of Irak, naast groepen van bij ons, vaak 
in een originele combinatie. 
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp. 
Vrijdag 25 januari om 20.00 u.:  
Music for dansers & dreamers: SIRUS (SE-BE-FR) 

Twee duo's die graag ten dans spelen, Josefina Paulson en Jonas Akerlund uit Zweden en Sophie Cavez 
en Baltazar Montanaro van bij ons (en uit de Provence). Samen een versterkt internationaal 
dansorkest dat laveert tussen het hoge Noorden en het zuiden van Frankrijk. Music for dancers and 
dreamers, zeggen ze zelf. 

Invoegen foto Sirus 

F4422b2 
………………………. 

 
Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,  
Contact: 
0498 75 82 96 
info@merodefestival.be 
www.wespvzw.be 

http://www.wespvzw.be/


BE 0863.441.738 
SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES 
 
Doopvieringen 
Doopaanvragen dienen zeker 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.  
Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be, via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks 
naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be  
Iedere viering begint om 15.00 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft.  
Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299. De ouders worden 
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 
 
Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van 
Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be  
Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken 
maken met de verantwoordelijke parochiepriester.  
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      
(Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12) 
 
MISINTENTIES  
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een 
aangevraagde intentie. De prijs bedraagt € 15,00.  
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te 
danken voor een gunst. 
Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de 
parochie. 
Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken 
vooraf aangevraagd worden. 
 
 
OVERIGE VIERINGEN IN AARSCHOT 
Onze-Lieve-Vrouw: Zondag om 11.00 u. 
Christus-Koning: Zondag om 8.30 u. 
Ourodenberg: Zaterdag om 19.00 u. 
Rillaar: Zondag om 10.00 u. 
Gelrode: Zaterdag om 18.30 u. 
 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
ZONDAG 20 JANUARI : GEEN VIERING IN SINT-PIETER 
Op zondag 20 januari is er geen viering in onze Sint-Pieterskerk.   We sluiten aan bij de parochianen 
van Wolfsdonk die hun patroonsfeest Sint-Antonius vieren.  Eventuele misintenties worden 
meegenomen naar Wolfsdonk en tijdens die viering vermeld. 
 
WEEKMISSEN IN SINT-PIETER 
Voortaan worden de weekmissen in Sint-Pieter ook in het parochieblad vermeld.  Indien er door 
omstandigheden een verandering plaats vindt, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht na de 
vieringen op zondag.  Als er onverwachts toch een viering wegvalt, is de kerk open op het aangegeven 
uur en wordt de eucharistieviering vervangen door het bidden van de Lauden. 
 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be


 
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER 
Waar : Pastorij Langdorpsesteenweg 299 
Wanneer : Woensdagavond van 18.00 u. tot 20.00 u. 
Opgelet ! Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens de schoolvakanties, op een vooravond van een 
feestdag (omwille van een eucharistieviering ) en op feestdagen zelf.  Dit wordt wel tijdig 
aangekondigd via het parochieblad en in de kerk.    
Tijdens de openingsuren is het ook telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail 
ni.adams@telenet.be 
U kan er terecht voor allerhande vragen, afgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, indienen 
doopaanvragen,......  
Iedereen is er welkom en we hopen dat we zo onze parochianen beter kunnen verder helpen. 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
KVLV LANGDORP 
Haak- en breicafé: iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, vanaf 19.00 u tot 
22.00 u. in ‘t Hof te Langdorp. Voor iedereen toegankelijk: jong, oud, man, vrouw, beginner of 
gevorderd,.. 
Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. Bijdrage: € 5,00 per avond, drankje inclusief. 
 
 

GIJMEL 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
De parochieploeg nodigt alle parochianen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.  
op zaterdag 19 januari, na de viering van 18.00 u.  
Iedereen van harte welkom. 
 
KERSTAVOND IN GIJMEL 
Veel parochianen vierden op 24 december kerstavond in de  O.-L.-Vrouw van Fatimakerk. Rechts van 
het altaar beeldden de kinderen een levend kersttafereel uit; engelen, herder, Jozef en Maria met het 
Goddelijke Kind. Ons vaste koor zong 
de warmste Kerstliederen. Proficiat aan Yela Luyten voor haar prachtige bijdrage; zij zong de liederen 
‘Susa Nina’ en ‘A Million Dreams’.  
………………………. 
Invoegen 3 foto’s kerst Gijmel 
F4422c2 + F4422d2 + F4422e2 
………………………. 

  
 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
Namens de parochie, hartelijk dank aan onze priester Paul Van der Stuyft voor deze mooie 
kerstviering. Hartelijk dank aan iedereen, het koor, Yela Luyten, de organist Luc Luyten, misdienaars 
en vrijwilligers die voor de bloemen en voor de kerststal zorgden. 
Het werd een heel stemmige en feestelijke viering.  
 
PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE ‘ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA’ 
De parochianen van Gijmel kunnen vanaf heden steeds terecht bij Staf Eelen, 
016.565163 voor gegevens in verband met de parochie en kerk, het bestellen van misintenties, 
doopaanvragen,…  
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA ORGANISEERT  
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u. 
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag,  om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima. 
 
Jaarprogramma: 
21 januari: Koken om 19.30 u. 
11-25 februari: Juweeltjes klein deco in koud porcelein om 19.00 u. 
25 maart: Koken om 19.30 u. 
29 april-13 mei: Tasjes in kurkleer om 19.00 u.  
                                   (2 lessen, inschrijven met materiaal bestelling) 
17 juni: Koken om 19.30 u. 
30 september: Koken om 19.30 u. 
21 oktober-11 november: Mochito tas tapestry haken (2 lessen) om 19.00 u. 
22 november: Uitstap markt Maastricht-Marchienne-Kirchhoven 



OKRA GIJMEL 
Wij zijn een groep van 55-plussers. 
Wij feesten, reizen, gaan naar evenementen. 
Daarnaast hebben we heel wat weekactiviteiten: 
Maandag fietsen, dinsdag en woensdag hobbyclub, donderdag petanquen(kaarten bij slecht weer), 
line-dance, vrijdag wandelen. 
Wil je graag lid worden? Wil je meedoen aan één of meerdere activiteiten? 
Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij:  Vandenberg Irène  0472.73.49.65. 
 

WOLFSDONK 
………………. 
Invoegen affiche Sint Antoniusmarkt 
F4422f2 
………………. 

 



CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00u. tot 11.00 u. 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71   e-mail: sophie.buyck@telenet.be 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
 
Zondag 13 januari: Eucharistieviering om 10.30 u. 
-Rachel Verbeeck, haar ouders Frans Verbeeck en Maria Tielemans, Jan Peeters-Meeus, haar 
schoonouders. 
-Jgt. Maria Wuyts, Edward Wouters en kinderen, Louiza Verbruggen, ouders en kinderen. 
-Jgt. Irène De Wit, familie De Wit-Sempels. 
  
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 12 januari om 7.55 u. 
Dinsdag 15  januari om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  12 januari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Maria Torfs vanwege het zangkoor. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag  13 januari: Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Voor een spoedig herstel. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be


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

Rubriektitel 

---------------------------- 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 
Informatie, foto’s en archief van onze drie parochies vind je op 
www.sintpieterlangdorp.be 
 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL 
Parochiesecretariaat 
Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65. 
Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus) 
Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 
 
 
SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK 
Parochiesecretariaat 
Verantwoordelijke: Leo Janssens 
-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail: 
013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20 
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. 
 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422g2 
…………… 

 
 
WACHTDIENSTEN 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 
u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 
08.00 u. nà de feestdag. 
Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560 
Apothekers 
Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u. 
http://www.apotheek.be 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:leo.janssens6@telenet.be

