Week: 33 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------19 augustus 2018
Twintigste zondag door het jaar
Johannes 6,51-58
………………………….
illustratie ‘20ste zondag'
F4422a33
…………………………

Vlees en Bloed
Een 'mens van vlees en bloed', zo zijn wij geboren, zo leven wij, zo zullen wij sterven. Soms is die
uitdrukking een handig middel om ons te vergoelijken: waar mensen samenleven wordt er 'gemenst'.
In het pleidooi van Jezus klinkt dat zo geheel anders. In Hem wordt Gods Liefde zelf 'vlees en bloed',
m.a.w. In Hem zien wij God zelf aan het werk met al zijn menslievendheid.
Deze band met God, door Jezus 'Vader' genoemd, wil Hij delen met ons. Hij wil ons in die
verbondenheid thuisbrengen. Want dit is pas écht Leven, volop, onbegrensd in tijd en ruimte, voor
alles en voor iedereen, in één woord samengevat: 'eeuwig'.
Zijn vlees (lichaam) eten en zijn bloed drinken heeft niets te maken met kannibalisme. Dit is een
waarschuwing aan het adres van al wie in hostie en wijn 'Lichaam en Bloed van Christus' gaat
herleiden tot een eenvoudig rituele ceremonie met bijna scrupuleus uitgesproken formules, een
'hocus pocus' nabij. Dit kan allerminst de bedoeling geweest zijn van Jezus.
Toen Hij op het laatste avondmaal deze woorden sprak, stonden die bol van zijn totale overgave. Hij
wou zichzelf geven om de wereld volop tot leven te laten komen. Als wij eucharistie vieren is dat niet
vrijblijvend. Zijn Lichaam eten en zijn Bloed drinken (één worden met elkaar en met Hem), is een
gebeuren dat met één enkele mis(sie) niet voltooid is. Het is immers veel meer dan een liturgische
rite. Het wil een 'levenshouding' een ingesteldheid' worden.
En zoals kinderen járen nodig hebben om de gekregen liefde van hun ouders en opvoeders zelf te gaan
beleven, zo zal de eucharistie een blijvende voedingsbodem moeten zijn om echt als christen te gaan
leven.
'Doe dit tot Mijn gedachtenis' is dus veel explosiever dan de ritus zelf. Het wil een levensopdracht en
een levenshouding worden.

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:
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.
NATUURPUNT AARSCHOT ORGANISEERT:
‘14de Dag van de Molenheide’
Zaterdag 1 september: Avondterras, vanaf 18 00 u.
Bij een drankje en een versnapering de zon zien zakken, in een idyllisch decor, onder de wieken van
de heimolen, middenin de Langdorpse natuur. Een unieke ervaring!
Zondag 2 september: Openluchtontbijt van 09.00 u. tot 11.00 u.
Ontbijten in openlucht, onder de Heimolen …….kan het nog charmanter? We bieden 4 verschillende
formules aan. Deze vind je terug op: https://sites.google.com/site/dagvandemolenheide/
Reserveren tot maandag 27 augustus via molenheideontbijt@gmail.com
(stuur je naam en soort & aantal ontbijtjes door)

Zondag 2 september: Molenfeesten, vanaf 13.00 u.
Groot volksfeest onder de heimolen met tal van activiteiten:
- optredens (Fanfare Wolfsdonk, Hamaril academie Rillaar, Wanda)
- huifkartochten
- ponyrijden
- springkastelen
- grime
- streekproductenmarkt
- ambachtenmarkt (imkerij, beleefboerderij, ...)
- heimolenbezoek met infostand en verkoop van meel
- wandeling met gids door het natuurgebied en omliggende bossen (om 15.00 u.)
- neerhofdieren kijken (Hagelands Neerhof)
- promostands van Natuurpunt, Levende Molens, Oxfam, Hof van Vlaanderen,
De Snorhaar
- ijskar, verse pannenkoeken, zelfgemaakte taarten, belegde broodjes, ...
En natuurlijk een ‘megaterras’ in openlucht, waar je kan genieten van een uitgebreid aanbod aan
drankjes en hapjes. Gezelligheid troef!
Iedereen is van harte welkom.
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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
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
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
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
………………………..
Invoegen flyer Mosselweekend
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FEMMA ORGANISEERT
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
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 19 augustus: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Uit dank.
Ochtendvieringen:
Donderdag 16 augustus om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 18 augustus: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Jgt. Jozef Torfs, Anna Verbinnen, Armand Mijten en Maria Torfs.
- Maria Luyten-Frans Camerlinckx.

WOLFSDONK

Zondag 19 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Jaargetijde voor Frans Steurs, zonen Benny en Danny en schoonbroer Michel,
de families Raes-Torfs, Steurs-Viskens en Vanroosbroeck.
- Jaargetijde voor Rene Aerts, Paula Alaerts, Guy Aerts en familie.

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

