Week: 35 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------15 AUGUSTUS : MOOIE PROCESSIE EN HOOGFEEST VAN ONZE LIEVE VROUW TEN
HEMELOPNEMING
……………………………
Invoegen foto F4422j35
…………………………..

Na een zeer lange droogteperiode was het bang afwachten of het woensdag 15 augustus ook nog
droog zou blijven. En inderdaad, een droge dag nodigde iedereen uit om deel te nemen aan onze
jaarlijkse processie.
Om 10.00 u. stipt vertrokken we aan het kapelletje van de Donk, het processiekruis voorop, gevolgd
door de fanfare en de vaandeldragers, een bloemstukje en het beeld van Onze Lieve Vrouw, het SintPieterskoor, het Allerheiligste, omringd door flambouwen, wierook en belletjes. Aan het kapelletje van
de Sint-Pietersschool werd er eventjes halt gehouden. Terwijl de priester bad, zong het koor een
"Wees gegroet’’. Tijdens de zegen met het Sacrament, speelde de fanfare de " Last Post " al biddend en
onder het feestelijk luiden van de klokken, trokken we verder naar onze parochiekerk, waar het orgel
feestelijk klonk.
Het was een mooie, intense viering, iedereen zong en bad mee.
Hartelijk dank aan iedereen, aan al de helpende handen, klein en groot, die op één of andere manier
meegeholpen hebben om er een mooie, ingetogen processie van te maken. Ook een dank u wel aan
priester Paul voor het voorgaan van de feestelijke viering.

2 september 2018
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Marcus 7,1-8.14-15.21-23
…………………
illustratie ‘22ste zondag'
F4422a35
………………..

Binnenste buiten (deel 2)
Er wordt veel gedaan voor de schone schijn; wij zijn immers hypergevoelig voor wat anderen over ons
denken en zeggen. 'Goed voor de dag komen' en 'een goede indruk wekken' staan bovenaan ons
menselijk verlanglijstje.
Dat geldt minder of niet voor de extravagante rebel, die zelfs tot misdaad in staat is om op te vallen.
Een (soms vermeend) gebrek aan aandacht, drijft hem/haar om buiten de lijntjes te kleuren. Deze
ziekelijke reactie wordt ten strengste veroordeeld door de goe-gemeente, die zich 'vooral uiterlijk'
houdt aan de regels van het fatsoen.
Deze ongeschreven wetten van menselijk fatsoen worden vooral door de omgeving opgelegd. Ze
worden een nog strakker keurslijf als ze van overheidswege tot algemene norm worden
uitgevaardigd. Afwijkend gedrag wordt onmiddellijk afgestraft door publieke afwijzing en
veroordeling. Je blijft best 'binnen de lijntjes' kleuren of je goede naam gaat eraan.
Een typisch voorbeeld hiervan is: wie vroeger niet naar de kerk ging, werd met de vinger nagewezen.
Toen had de Kerk nog gezag. Nu wordt je in je nek gekeken als je wél gaat; en je wordt ei zona als een
naïeveling bestempeld.
Wie heimwee heeft naar de gezagvolle Kerk, die het voor het zeggen had, staat echter heel dicht bij de
Farizeeën en de Wetgeleerden die hun gezag voelen ondermijnd. 'Jezus' leerlingen gedragen zich niet
volgens het boekje!'
'Wat een zielloos gedoe' horen we Jezus zeggen, 'jullie godsdienstigheid heeft alleen uiterlijke
gedragsregels, maar ze heeft geen binnenkant! Wat een schijnheilig gedrag!' God liefhebben kan maar
als ook je hart, je verstand en al wat je in je hebt, God-genegen is; en idem voor liefde tot de
medemens. Schone schijn is zelfbedrog.
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’
……………………
Invoegen foto Heimolen
F4422i35
…………………..

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.
CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP
……………………………..
Invoegen logo Merodefestival
F4422b35
……………………………

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.
…………………………….
Invoegen foto kerk Langdorp
F4422c35
……………………………

En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp.
Zaterdag 22 september om 18.30 uur tot 22.00 uur
Ialma 'Camiño' : Een seizoensopener voor alle zintuigen !
………………………..
Invoegen foto Galicische zangeressen
F4422d35
……………………….

Galicische zangeressen uit Brussel zingen over de weg naar Compostela die blijft tot de verbeelding
spreken. Een concert met korte wandeling langs de Demer, paëlla en quiemada inbegrepen. Een
straffe combinatie van vrouwenzang, percussie, gitaar van Maarten Decombel en 't accordeon van
Didier Laloy.
Tickets: via kerk.merodefestival.be,
Prijs: € 28,00 inclusief Galicische maaltijd, Ialma, een korte wandeling langs de Demer én Queimada
(een drank uit Galicië)
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
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
……………………………
Invoegen flyer mosselfeest
F4422e35
……………………………

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
19 september: Scholenveldloop
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
………………………..
Invoegen flyer Mosselweekend
F4422f35
………………………..

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
HUWELIJKSJUBILEUM: JOSE EN GERARD PAUWELS
In Wolfsdonk vierden José Pauwels en haar man Gerard Pauwels (in de streek beter gekend als ’Kip
Gerard’) zopas hun diamanten huwelijksjubileum, samen met de ganse familie, vrienden en buren.
Ook het Stadsbestuur liet zich niet onbetuigd en Burgemeester André Peeters vermelde in zijn speech
dat er nergens betere kiekens te verkrijgen zijn dan bij Gerard.
Aansluitend liet hij aan de jubilaris weten dat deze vanaf heden Hofleverancier van kiekens aan het
Koninklijk Paleis is geworden. Proficiat namens de ganse Wolfsdonkse gemeenschap !
………………………………
Invoegen foto José en Gerard
F4422g35
………………………………

MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
KVLV WOLFSDONK: EETDAG OP 2 SEPTEMBER
Iedereen is van harte welkom op de ‘Jaarlijkse eetdag van KVLV Vrouwen met vaart –Wolfsdonk’ op
zondag 2 september vanaf 11.30 u. tot 18.00 u. in Zaal ‘Den Abt, Wolfsdonk.
Op de kaart: stoofvlees, videe, croques, allerhande ijsjes.
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 2 september: Eucharistieviering 10.30 u.
- Jgt. Annie Geyskens, voor Margot Ooms en de overledenen van de familie Geyskens-Ooms.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 1 september om 7.55 u.
Dinsdag 4 september om 7.55 u.
Woensdag 5 september om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 1 september: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Voor het welzijn van alle parochianen.

WOLFSDONK
Zondag 2 september: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Henri Vandeschoot, echtgenote, dochters, zoon, schoondochter en schoonzoon.
- Emiel Vandeschoot en Maria Alaert.s
- Louis Alaerts en Maria Andries.
- Fons en Dirk Rens en de familie Rens-Peeters.
- Frans Janssens en Jan Verreycken vanwege de geburen van de Veerlestraat.

----------------------------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
F4422h35
……………

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

