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Negende zondag door het jaar
Marcus 2,23-3,6
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Echte vrijheid
We hernemen met de ‘groene zondagen het Jezusverhaal volgens Marcus, dat we na de Kersttijd
hadden ingezet. Het eerste optreden van Jezus was heftig; en de leerlingen waren onder de indruk van
wat Hij zei en deed. Overal waar Hij kwam werd een spoor van (her)leven getrokken. Voor hen was
het een echt succesverhaal.
Maar meteen botst zijn optreden op weerstand van het godsdienstig etablissement. Jezus had zich al
verdedigd met deze beeldspraak: ‘Geen nieuwe wijn in oude zakken!’ De verpakking moet ook nieuw
zijn. En daar gaat volgende passage over.
Zijn leerlingen hebben, volgens de Farizeeën, de sabbat-wet geschonden door korenaren te plukken.
Het verweer van Jezus moet hard aankomen: De grote koning David is ooit in de tempel de
toonbroden gaan stelen om zijn manschappen eten te kunnen geven. Deze broden mogen alleen de
priesters in de tempel nutten. ‘Heiligschennis’ zouden wij tot gisteren gezegd hebben. Jezus schijnt
zich boven de wet te stellen als heer van de sabbat. En wetten, ook de heilige sabbatwet, zijn er om
mensen te helpen: het zijn ‘richtlijnen’. Maak ze toch niet tot stokken achter de deur om menselijke
redelijkheid onderuit te halen.
Hetzelfde zullen we bij Paulus horen: laat je toch niet opnieuw tot slaven maken.
Jezus zal zijn stelling nog scherper aantonen als hij in de tempel, op een sabbat!, die man met een
verschrompelde hand geneest. Met puur-menselijke redelijkheid toont Hij zijn gelijk aan.
In ons vorig kerkbestel werd de zondagsplicht omkaderd met zware sancties. Gelijkaardige kwesties
werden al eens bovengehaald om excuses te doen gelden voor dat plichtverzuim. Maar Jezus’ verweer
gaat verder, en raakt de kern van de zaak: zijn optreden gaat duidelijk in de lijn van de bedoeling van
de wet. De voorschriften zijn ‘richtingwijzers’ en geen stokken om overtreders mee te slaan. De
hoofdbedoeling, waar deze wetten ten dienste van staan, is: dat mensen er beter van worden.
Vergelijkend kan je zeggen: de mens leeft niet om te werken, maar de mens moet werken om te
kunnen leven. Wie dat omdraait wordt een echte slaaf.

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.
Data:
10 juni : Sint-Pieter Langdorp
8 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel
12 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 september : Sint-Pieter Langdorp
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 december : Sint-Pieter Langdorp
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.

OPEN KERKENDAG IN LANGDORP EN WOLFSDONK OP ZONDAG 3 JUNI
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Het project “Verhalen verbinden Platteland” wil oude verhalen over Wolfsdonk, Langdorp en Gijmel
verzamelen en ze via concerten, voorstellingen, wandelingen en zoveel meer beter kenbaar te maken
aan onze dorpsgenoten. Door samen onze geschiedenis en het mooie landschap waarin we wonen
beter te leren kennen, hopen de kerkfabrieken, vzw Wesp en Het Gasthuis en vele partners ons
dichter bij elkaar te brengen.
De volgende weken staat er al heel wat op het programma: een feestweekend in Langdorp op 16 en 17
juni, maar eerst, na de opleiding van vrijwilligers op woensdag 23 mei, de Open Kerkendagen op
zondag 3 juni in de kerken van Langdorp en Wolfsdonk.
Zondag 3 juni: Langdorp in verhalen. Open Kerkendag in de Sint-Pieterskerk
Programma in de Sint-Pieterskerk
14u – Voorstelling van het project “Verhalen verbinden Platteland” en een nieuwe app “Langs kerken,
kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode”
14u30 – Presentatie van een nieuw boek over het hoofdaltaar van de Langdorpse kerk. De redacteurs
en auteurs geven een korte toelichting
15u – Orgelconcert op het Robustelly-orgel door orgelist Rik Pijpers
Doorlopend torenbezoek met gids, tentoonstelling met portretfoto’s van Langdorpenaren uit de jaren
’50 i.s.m. het Stedelijk Archief- en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) en een tentoonstelling over
het verhaal achter het altaar,…
16u30 – Yoga in de Sint-Pieterskerk ! Je brengt best een matje en dekentje mee
Voorstelling project en nieuwe app
De laatste weken kregen de mensen van Langdorp al flyers in de bus, er zijn banners en oude foto’s te
zien. Op Facebook wordt veel reclame gemaakt. Het project “Verhalen verbinden Platteland” wordt
uitgelegd om 14u en er wordt meteen ook een nieuwe applicatie voor de smartphone gelanceerd :
informatie en geluidsfragmenten van de 26 kerken tussen Leuven en Averbode die twee jaar geleden
in een boek en fietstocht werden gebundeld, kunnen zo bekeken worden op de telefoon. Vzw Wesp
werkte deze app met medewerkers uit voor dit nieuwe project.

Nieuw boek hoofdaltaar Sint-Pieterskerk: een bewogen geschiedenis
We schrijven 1783. Pastoor Petrus Joannes Van den Eynde installeert zich in de oude, nu verdwenen
pastorie, op de zuidflank van de Bosberg. De pastorie mag dan al bouwvallig zijn, de Sint-Pieterskerk
is net uit de steigers. Zijn voorganger, Jacob Van Egen, had het schip van de kerk laten verbreden met
zijbeuken. Alle wanden waren afgewerkt met een houten lambrisering en in 1781 werd het
meesterlijke Robustelly-orgel geïnstalleerd. Op dat elan ging pastoor Van den Eynde verder. Door een
spijtige samenloop van omstandigheden krijgt hij de kans om een groots, monumentaal marmeren
hoogaltaar te kopen. Over waar het hoogaltaar ontstond en wie de kunstenaar was schreef Theo
Depoortere een boeiende bijdrage. Op de vraag hoe het altaar naar Langdorp kwam en de vele
praktische elementen rond de verhuis kwam een antwoord toen pastoor Jozef Van Osta een stapel
documenten vond in de pastorie. Hij transcribeerde de 18de-eeuwse teksten tot een boeiend geheel.
Toen we net van plan waren de geschiedenis te bundelen in een boek verscheen Michiel Dusar. Met
grote deskundigheid besprak hij al de marmersoorten gebruikt in het altaar.
We brachten de drie verhalen samen in een schitterend nieuw boek: “Het Hoogaltaar van de SintPieterskerk te Langdorp”. Het is rijk geïllustreerd met foto’s en originele documenten. De Kroon op
het Werk geeft het uit in dezelfde, knappe lay-out die we van de eerdere boeken kennen. Zoals de
boeken mekaar aanvullen, zo vallen de delen van de auteurs in dit boek samen tot een boeiend geheel.
Een breed verhaal waar vanuit het hoogaltaar licht valt op de bredere geschiedenis van een zeer
bewogen periode.
Om 14u30 wordt het boek voorgesteld door de redacteurs en auteurs. We kunnen meteen het
hoofdaltaar op de achtergrond bewonderen…
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Orgelconcert
Om 15u brengt organist Rik Pijpers een gevarieerd programma op het mooie Robustelly-orgel van
onze Sint-Pieterskerk. Hij neemt ons mee op een muziekreis doorheen de tijd en heel het Europese
continent.
Zondag 3 juni, Wolfsdonk in beeld. Beeldevocatie en yoga in de Sint-Antonius Abtkerk
10-17u – Beeldevocatie. Je beleeft Wolfsdonk, de kerk en haar omgeving via eigentijdse beelden in de
kerk, die Eddy Vercammen uitwerkte voor deze gelegenheid
11-12u – Yoga in de kerk. Kom tot rust in een unieke sfeer. Je brengt best een matje en dekentje mee
…………………………..
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-------------------------------------------------RUBRIEKTITEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
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.
SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL
Vrijdag 1 juni: Schoolreis - 2de graad
Woensdag 6 juni: Oudercontacten kleuterschool
Donderdag 7 juni: Oudercontacten kleuterschool
Donderdag 14 juni: Wandeling Natuurpunt - 3de graad
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest
Dinsdag 26 juni: Megakidsfietseling - 3de graad
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
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,…

SCHOOLKALENDER O.-L.-V. VAN FATIMASCHOOL
Vrijdag 1 juni: Schoolreis -2de graad
Woensdag 6 juni: Oudercontacten kleuterschool+ Papadag 1ste kleuterklas
Donderdag 7 juni: Oudercontacten kleuterschool
Vrijdag 8 juni: Schoolreis kleuterschool-Struisvogelnest
Dinsdag 26 juni: Megakidsfietseling- 3de graad
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT
25 Juni: Koken op drukke dagen om 19.00 u.
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u.
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u.
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven
Locatie: Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel
Iedere maandag: Fietsen, vertrek kerkplein Gijmel om 13.00 u.
Iedere dinsdag: Hobbynamiddag, om 13.00 u. in klein zaaltje OLV van Fatima.
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
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENKALENDER:ONZE SCHOOL WOLFSDONK
Zaterdag 2 juni : Schoolfeest
Donderdag 7 juni : Sportdag lagere school
Vrijdag 8 juni : Sportdag kleuterschool
Dinsdag 19 juni : Zwemmen voor 3K, 5L en 6L
Donderdag 21 juni : Papierslag van 14.00 u. tot 16.00 u.
Vrijdag 22 juni : Papierslag van 14.00 u. tot 16.00 u.
Maandag 25 juni : Rapport lagere school
Woensdag 27 juni : Schoolviering om 09.00 u.
Diploma derde kleuterklas
Receptie zesde leerjaar
Vrijdag 29 juni: Vanaf 12.00 u…Vakantie
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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 3 juni: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Jos Engelen en Georgette Serneels en voor beide ouders.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 2 juni om 09.00 u.
Dinsdag 5 juni om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 2 juni: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Jgt. Jos Verbeeck, ouders, schoonouders en Willy Vermeulen.
-De Keyser-Hermans en familie.
-August Jannes, Ludwina Serneels en zoon, dochter en schoondochter.

WOLFSDONK
Zondag 3 juni: Eucharistieviering om 09.00 u
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts.
-Louis Alaerts en Maria Andries.
-Frans Janssens en Jan Vereycken vanwege de geburen van de Veerlestraat.
-Petra Luyten vanwege echtgenoot en kinderen.

----------------------------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.
…………………
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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

