Week: 25 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------HET HOOGALTAAR IN LANGDORP
Op zondag 3 juni was het verzamelen geblazen in de Sint-Pieterskerk van Langdorp in het kader van
Open Kerkendag met als thema ‘Verhalen verbinden Platteland’. Jonas Danckers verwelkomde de
aanwezigen en lichtte het belang van deze dag toe. Josée Lehon leidde de sprekers en de samenstellers
van het nieuwe boek ‘Het Hoogaltaar van de Sint-Pieterskerk te Langdorp’ in. Dit boek is het vierde in
een reeks uitgegeven door de Kroon op het Werk. Na de ‘Kleine Gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en
het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk’ en de ‘Kleine Gids voor de Sint-Pieterskerk en het
Plattelandskerkhof te Langdorp’ en ‘Langs kerken, kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode’
verschijnt nu het werk over het barokke hoofdaltaar van Langdorp.
Theo Depoortere, de eerste auteur van het nieuwe boek, liet al onmiddellijk verstaan dat dit altaar
oorspronkelijk niet voor Langdorp bestemd was. Het is afkomstig van een cisterciënzerinnenklooster
te Mechelen, die eerder te Muizen gevestigd waren. Het werd naar alle waarschijnlijkheid gebouwd
door Huibrecht van den Eynde (1594-1661). Het klooster in Mechelen werd opgeheven in 1783. De
inboedel werd aangeslagen en verkocht. De toenmalige pastoor van Langdorp, die toevallig ook Van
den Eynde heette, zonder familie te zijn van de altaarbouwer, kocht het barokke altaar aan. Hij was
wel familie van de laatste priorin van het Mechelse klooster. En dit heeft mogelijk een rol gespeeld bij
de aankoop van het altaar. In de laatste kwarteeuw van de 18de eeuw werd de kerk van Langdorp
grondig vernieuwd en werd er ook gedacht aan een nieuw hoofdaltaar. Het altaar van Mechelen kreeg
zo, na enkele aanpassingen, langs wondere wegen een nieuwe bestemming in Langdorp.
…………………………………
Invoegen foto Theo Depoortere
F4422a25
…………………………………

Jef Van Osta, de tweede auteur, werd pastoor in Langdorp in 2006. Hij vond op de zolder een
plastieken zak met allerlei documenten uit de 18de eeuw, die verband hielden met het hoogaltaar van
de Sint-Pieterskerk. Met bemiddeling van de abt van Sint-Geertrui kon het altaar worden aangekocht.
De totale uitgaven en de terugbetalingen kan men nauwgezet op deze oude documenten terugvinden.
Er worden op deze documenten ook allerlei namen vermeld van ambachtslieden die het altaar in
Langdorp weer hebben heropgebouwd, over het materiaal dat ze hebben gebruikt en hoeveel ervoor
werd betaald. Ook de verdere afwerking, het schilderwerk, het vervaardigen van de antependia in de
verschillende liturgische kleuren worden uitvoerig beschreven. In het nieuwe boek ‘Het hoogaltaar
van de Sint-Pieterskerk te Langdorp’ toont in een vijfentwintigtal bijlagen (blz. 45-97) prachtige foto’s
van deze documenten uit de 18de eeuw.
………………………………….

Invoegen foto Jef Van Osta
F4422b25
…………………………………….

Marcel Dusar, de derde auteur van het boek, is vooral getroffen door de rijke variatie van de
verschillende marmersoorten die voor dit altaar zijn gebruikt. Hij ontdekt er zwart Belgisch marmer,
wit, rood en veelkleurig Italiaanse marmer. Het zachte zwarte marmer zou afkomstig zijn van de
groeves van Colzinne-Mazy bij Gembloux. Het zwarte marmer in de bovenste piëdestallen is
doordrongen van witte calcietaders en moet komen uit de groeve van Warnant en wordt de ‘Bleu
Belge’ genoemd. In het voetstuk van de witte marmeren zuilen treffen we nog een andere donkere
marmerensoort aan met goudgele barstvormige aders met een prachtig kleurenspel, afkomstig uit
Toscane. De witte zuilen zijn vervaardigd uit Carraramarmer. Alle marmersoorten, die met verfijnde
decoratietechnieken en inlegstukken het kleurencontrast verhogen, komen in de predella heel mooi
tot hun recht.
Het artikel over de verschillende marmersoorten is rijkelijk voorzien van prachtig beeldmateriaal
(blz. 98-117).
……………………………
Invoegen 1 foto Marcel Dusar + 2 foto’s marmer
F4422c25 + F442d25 + F4422e25
……………………………

Na de voorstelling van het boek volgde een orgelconcert op het Robustelly-orgel door organist Rik
Pijpers. Men kon doorlopend met een gids een bezoek brengen aan de toren. In de kerk kon men ook
op enkele banners kijken naar tientallen portretten van Langdorpenaren uit de jaren 1950.
Het was een boeiende en leerzame namiddag die de Open Kerkendag alle eer aandeed.
24 juni 2018
GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER
Lucas 1,57-66.80
Gods belofte ingelost
Zes maanden voor Jezus' geboortefeest vieren wij (met voorrang op de zondagsliturgie) dat van zijn
illustere voorloper, Johannes, die opgroeit tot de woestijnman in boetekleren, de zonderling die in de
Jordaan een doopsel van bekering en vergeving toedient. Alleen de evangelist Lucas heeft een
verhalenbundel over de ontvangenis en de geboorte van Johannes en Jezus. Met deze verhalen wil hij
een brug slaan van Oud naar Nieuw Testament.
Vooreerst laat God hem geboren worden uit een moederschoot die onvruchtbaar heette. Elisabeth
wordt de nieuwe Sarah, Abraham's vrouw die het kind van de belofte ter wereld bracht, ofschoon haar
schoot definitief gesloten was verklaard. Deze Isaac wordt het kwetsbaar begin van Gods grote belofte
aan Abraham.
De tijdsgeest van waaruit Lucas deze 'geboorteverhalen' schrijft, is weinig belovend. Het Godsvolk
leeft al jarenlang onder Romeinse bezetting; Jezus is vermoord en Jeruzalem wordt met de grond
gelijk gemaakt. Waar blijft Gods belofte? Lucas schrijft zijn verhaal vanuit deze achtergrond.
Mooi om te vernemen hoe ook hier alle onvruchtbaarheid wordt doorbroken. Zelfs Zacharias,
Johannes vader, die met stomheid was geslagen, vindt zijn stem terug tijdens de besnijdingsceremonie
van de pasgeborene. Net op tijd om de geschreven versie van de nieuwe, ongewone naam met hand en
tand te verdedigen: 'Johannes zal hij heten' – vertaald betekent dit: 'Gos is genadig' (God is
erbarmingsvol, helpend nabij).
Diezelfde Johannes zal in het Jezusverhaal meermaals te berde worden gebracht. Hij is het die Jezus zal
dopen en bekend maken als 'de verwachtte Messias, God komt tot ons.
Het is diezelfde Johannes wiens hoofd de prijs wordt voor de wellusten van koning Herodes. Hij is in
alles de 'Voorloper' van Jezus.
En toch zal Jezus over hem zeggen: De kleinste in het Rijk Gods is nog groter dan die ontzagwekkende
profeet, de laatste uit het Oude Verbond, waar nog steeds de hemel verdiend (afgekocht) moest

worden, en waar men God nog door offers en boetedoening meende te moeten goedstemmen. In het
Nieuwe Verbond krijgen wij een totaal nieuw beeld van God te zien: een God vol erbarming en liefde,
waarmee Hij ons omarmen wil zonder enige verdienste aan onze kant, uit pure genade.
Heer, maak ons open en ontvankelijk voor deze 'blijde' boodschap; Uw Rijk kome!
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:
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.
150 JAAR SINT-NIKLAASKERK
150 jaar Sint Niklaaskerk vieren, is een samenwerking tussen Rillaar Ontmoet vzw en de Kerkfabriek
van Rillaar. Dit gebeuren is belangrijk genoeg om er een feestweekend van te maken. Noteer in jullie
agenda: 22, 23 en 24 juni.
…………………………
Invoegen foto Sint Niklaaskerk
F4422f25

…………………………

Vrijdag 22 juni
Nocturne van 19.45 u. tot 21.30 u.
Deze Nocturne gaat door in onze Sint Niklaaskerk. Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 u.: Orgelconcert door Paul Van Aerschot
20.30 u. : Concert van Moi Kochani
Kaarten: € 5,00 te verkrijgen in de pastorie van Rillaar op woensdag of donderdagnamiddag. Of
telefonisch: 016.50.11.71
Zaterdag 23 juni
Ontdek-de-kerk-dag van 9.00 u. tot 18.00 u.
Tentoonstelling:
Van 9.00 u. tot 18.00 u. worden de kerkschatten en kazuifels die bewaard worden in de kerk
tentoongesteld. Je hebt ook de kans om de relikwieën van heiligen die zich in de kerk bevinden te
bewonderen. Om 10.30 u. en om 14.30 u. geeft Carilla een mini-concert in de kerk met vertoning van
een presentatie over de geschiedenis van het kerkgebouw.
Bezoek kerkzolder en toren:
Tijdens een half uur durende rondleiding kan je de kerkzolder verkennen en de klokken in de
kerktoren bewonderen. Hiervoor moet je enkele moeilijke trappen kunnen beklimmen en mag je geen
schrik hebben van wat stof.
Om 10.00 u., 13.00 u., en 16.00 u. zijn er rondleidingen van een uur die tot in het hoogste punt van de
toren gaan. Hiervoor dien je zelf een zaklamp mee te brengen.
Inschrijven voor alle rondleidingen kan op het nummer 016.50.03.46, na 18.00 u. graag. De
rondleiding is gratis, het aantal plaatsen is per toer beperkt tot 10 personen.
Wandeling: ‘Verken Rillaar in zwart-wit’:
In het Parochiecentrum kan je een gratis wandelgids oppikken met daarin een route en foto’s uit de
oude doos. De wandeling is zo’n 8 km lang en duur iets meer dan 2 uur. Mensen die inschrijven voor
een rondleiding in de kerktoren krijgen deze gids ook.
Zondag 24 juni
Viering en receptie van 10.00 u. tot 12.00 u.
De zondag beginnen we met een extra feestelijke Gezins- Kindvriendelijke Viering in de kerk. Deze
wordt om 11.00 u. gevolgd door een receptie voor het ganse dorp. De Koninklijke Fanfare ‘De
Mottegalm’ zorgt voor een muzikale omkadering van de receptie. Deze receptie is mogelijk dankzij de
steun van de Stedelijke Welzijnsraad van Aarschot.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te klinken!
Een feestweekend dat mensen met elkaar in ontmoeting brengt! Drie dagen kans om ‘Rillaar Ontmoet’
in praktijk te brengen.
FEESTWEEK ZAAL(i)GE ZOMER IN GELRODE: 1-8 juli
……………………..
Invoegen foto Gelrode

F4422g25
…………………….

In september vorig jaar ging in Gelrode de vzw ontmoetingscentrum Strooien Dorp van start, met de
bedoeling de parochiezaal nieuw leven in te blazen. De vzw zet zich met veel energie in, zo wordt er
onder meer in juli een ZAAL(i)ge week georganiseerd waarop we iedereen van harte uitnodigen. Er is
een groot aanbod, zeker voor elk wat wils!
Zondag 1 juli: Tractortocht
Op 1 juli organiseert Cyrille Van Woensel zijn tractortocht en kan je ook terecht voor frietjes, een fris
drankje of een lekker ijsje in de zaal.
Elke dag: Zomerbar
Vanaf maandagavond 2 juli ben je elke avond van 19.00 u. tot 23.00 u. welkom in onze zomerbar in de
kleine zaal/afdak speelplaats. Elke vereniging zorgt afwisselend voor tappers/uitbaters.
Maandag 2 juli: Filmavond
Op maandag organiseert de ouderraad vanaf 18.30 u. een filmavond voor kinderen in de school en de
kleine zaal. De school wordt dus omgetoverd tot een cinemacomplex. Daar horen popcorn en ijsjes bij!
Om 20.30 u. volgt een muziekoptreden van de band “Copy Paste”.
Dinsdag 3 juli: Kaarten-Aerobics
Op dinsdagnamiddag 3 juli kan je dankzij de mensen van Samana komen kaarten in de zaal van 13.30
u. tot 16.00 u. ’s Avonds krijgt An van Turnclub Gezwind& Lenig iedereen aan het bewegen met een les
Aerobics Voor Iedereen (19.00 u.). Kom dus zeker meedoen, iedereen is welkom!
Woensdag 4 juli: Bbq-Petanque

Op woensdag 4 juli lokt de barbecuegeur van de barbecuespecialisten van de Landelijke Gilde ons
naar de zaal, van 18.00 u. tot 23.00 u. zijn er pensen op de barbecue geserveerd met lekkere
appelmoes. Petanque spelen kan ook die avond, samen met KVLV aan de voorkant van de school
(parking).
Donderdag 5 juli: Haken
Op donderdag 5 juli kan je van 14.00 tot 16.00 u. samen met de creatieve dames van KVLV Gelrode
unieke haakwerkjes maken in de zaal. KVLV zorgt voor het materiaal, vooraf inschrijven is niet
nodig. ’s Avonds vanaf 20.00 u. zorgt Fanfare De Dalgalmen voor een streepje muziek aan de zomerbar
tijdens een open repetitie.
Vrijdagavond 6 juli: Proefmoment
Vrijdagavond 6 juli kan je in de zomerbar terecht voor de voorstelling en het proefmoment van het
proefbiertje “Gelroodse gouden”. De fanfare verzorgt die avond de zomerbar.
Zaterdag 7 juli: Speelstraat-Meezingavond
Zaterdagnamiddag 7 juli kan je op de speelplaats van de school terecht voor een speelstraat
(springkasteel en animatie voor de kleinsten) samen met de zomerbar die al in de namiddag opent. ’s
Avonds staat een grote meezingavond met fanfare De Dalgalmen op het programma in de grote zaal.
Zondag 8 juli: Duplo-Lego
Op zondag 8 juli ten slotte sluiten we onze feestweek “ZAAL(i)Ge Zomer” af met een namiddag op
maat van onze jongste inwoners. Gezinsbond Gelrode organiseert dan speelmomenten met Duplo en
Lego voor kinderen van 3 tot 14 jaar. De zomerbar sluit die zondag om 19.00 u.
Noteer dus in je agenda: 1-8 juli. Iedereen van harte welkom en tot ziens!

-------------------------------------------------RUBRIEKTITEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
DOOPVIERING IN SINT-PIETER
Op zondag 10 juni werd in de kerk van Sint-Pieter, Marthe Luyten gedoopt. Marthe is het dochtertje
van Rob Luyten en Lindsay Claes. Marthe werd geboren te Geel op 25 november 2017.

Van harte proficiat aan de dopelinge, haar ouders, meter en peter en de ganse familie. Dat
Marthe, door de goede zorgen van haar ouders en familie, mag opgroeien tot een vrolijke, lieve
meid. Dat ze, gesterkt door het sacrament van het doopsel, een vreugdevolle leerlinge van Jezus mag
worden.
………………………….
Invoegen foto Marthe
F4422h25
…………………………

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
26 juni: Oudste kleuters blijven slapen in de klas
26 juni: Megakids fietseling derde graad
27 juni: Dankfeest vrijwilligers om 11.00 u.
27 juni: Receptie zesde leerjaar om 19.00 u.
28 juni: Schoolviering om 09.00 u.
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u.
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
……………………………
Invoegen affiche schoolfeest
F4422i25
………………………………

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
20 juni: Dankfeest vrijwilligers om 10.30 u.
26 juni: Megakids fietseling derde graad
27 juni: Receptie zesde leerjaar om 20.00 u.
28 juni: Schoolviering om 11.00 u.
28 juni: Receptie 3de kleuterklas om 10.30 u.
29 juni: Einde schooljaar om 12.00 u.
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
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
ONZE SCHOOL WOLFSDONK: HET FOUTE SCHOOLFEEST
Ook dit jaar was het een zeer geslaagd schoolfeest.
Juf Marissa en Juf Leen waren even Nicole en Hugo.
En de kinderen van de 10 klassen brachten achtereenvolgens leuke dansjes.
Ze waren o.a. verkleed als kabouters, cowboys, Urbanus enz...
Tijdens de pauze keken we naar een optreden van de twirling van Wolfsdonk
o.l.v. Krista Van de Schoot.
Ook de toeschouwers mochten zich alvast verkleden.
De meest originele persoon kreeg ook een prijsje.
Wat hadden we geluk met het zonnig weertje.

En heel veel dank aan alle helpende handen.
…………………………..
Invoegen 3 foto’s schoolfeest
F4422j25 + F4422k25 + F4422l25
…………………………...

MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENKALENDER:ONZE SCHOOL WOLFSDONK
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
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

VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD
Voor nummers 26-27-28 : verschijningsdatum 27 juni
Teksten van 30 juni tot en met 20 juli. Uiterlijk in te sturen op maandag 18 juni
Voor nummers 29-30-31 : verschijningsdatum 18 juli
Teksten van 21 juli tot en met 10 augustus. Uiterlijk in te sturen op maandag 26 juni

----------------VIERINGEN
-----------------

LANGDORP
Zondag 24 juni: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Voor het welzijn van alle parochianen.
Ochtendvieringen:
zaterdag 23 juni om 7.55 u
dinsdag 26 juni om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 23 juni: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Veronica Van Reeth, Louis Verbeeck, Jos Verbeeck en Willy Vermeulen.
-Anna Verbinnen, Jozef Torfs en Armand Mijten.

WOLFSDONK

Zondag 24 juni: Eucharistieviering om 09.00 u
-Voor het welzijn van alle parochianen.
----------------------------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
F4422m25
……………

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

