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-----------------9 september 2018
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Marcus 7,31-37
Persoonlijk ingrijpend
Wat Jezus doet met de doofstomme die ze Hem aanbrengen om te genezen, helpt ons nadenken over
'hoe God mensen warm maakt voor zijn Blijde Boodschap.'
Onze kerkgeschiedenis (en ook die van de Islam) heeft vaak karaktertrekjes vertoond van massale
veroveringsdrang. Ogenschijnlijk leek dat aan te slaan. Het christendom werd in het westen immers
een voor eeuwen gevestigde macht die, mede door de kolonisatie, de halve wereld veroverde om
christen te zijn. (De Islam is in een gelijkaardige opmars al jaren bedrijvig.) Maar heel deze machtconstructie lijkt nu in elkaar te storten. De Kerk heeft het in onze moderne tijd al lang niet meer voor
het zeggen. Een huis (een kerk) op los zand, houdt niet langer stand. Wat blijft er nog over, tenzij we
durven te kijken naar onze fundamenten. Dat doen we best aan de hand van evangelieverhalen.
Luister hoe Jezus ons van zulke mentaliteit (het voor het zeggen hebben) geneest. Vooreerst neemt Hij
ons even weg uit de sociale druk. 'Geloven' moet immers een echte, ongedwongen en persoonlijke
keuze worden. Vervolgens raakt Hij ons aan op de zere plek, met z'n eigen speeksel nog wel. Hij is zelf
immers de voornaamste spreekbuis van Gods liefde voor de mensen. Als we ons daardoor laten
beroeren, wars van alle wereldse wartaal, komt er ontegensprekelijke klaarheid. Het goddelijk
karakter van dit gebeuren vertelt Marcus door te verwijzen naar het intiem contact van Jezus met zijn
Vader. Hij 'slaat zijn ogen ten hemel' om die openheid (effata!) te bewerken.
Deze religieuze dimensie van dit verhaal mogen we zeker niet over het hoofd zien. Hier ligt het diep
geheim van echte godsdienstigheid. God mag ons aanraken in al onze gebrekkigheid. Hij is in staat om
ons voor zich te winnen door persoonlijke aanraking. De macht (werkwijze van een veroverend
christendom) zegt: 'Gott mit uns!' of 'God bless Amerika'. Daar palmen we zelf God in om voor onze
kar te spannen. Hier, in dit verhaal, worden we door God aangeraakt met genezende kracht.
Als Kerk vandaag zullen we ons zelf moeten laten aanraken door deze heelkundige ingreep, willen we
morgen nog van Gods goedheid kunnen getuigen. Onze tong komt maar los om Gods lof en weldaden
te verkondigen als we ons laten aanraken met de genezende kracht van Jezus (die naam betekent 'God
redt') die zich manifesteert in wat mensen voor elkaar betekenen en doen. Een goddelijk gebeuren is
dat.
……………………………….
Invoegen flyer Wolfsfeesten
F4422a36
……………………………….

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:
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.
CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP
……………………………..
Invoegen logo Merodefestival
F4422c36
……………………………

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
F4422d36
……………………………

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
F4422e36
……………………….

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)

……………………….
Invoegen flyer jodentransport voorkant + achterkant
F4422b36 + F4422f36
………………………

DAVIDSFONDS AARSCHOT ORGANISEERT HERFTCURSUS
OVER ABRAHAM, MOZES EN DAVID. Het Oude Testament herontdekt.
- Het Oude Testament: belangrijke pijler uit de westerse beschaving.
- Historisch-kritische Bijbelwetenschap.
- Invloed op onze cultuur.
De Bijbel is het meest gelezen en vertaalde boek aller tijden. En toch is het voor velen onbekend
terrein. Vooral het Oude Testament is in de geschiedenis van het westerse christendom vaak op
stiefmoederlijke wijze behandeld. Mochten we vroeger wel echt het Oude Testament lezen?
Slechts enkele verhalen of namen uit "onze gewijde geschiedenis" zoals Mozes en Abraham doen een
belletje rinkelen. En wekelijks kunnen we ook nog fragmentarisch kennismaken op zondag met de
Eerste Lezing .

Nochtans is enig inzicht in de oudtestamentische literatuur onontbeerlijk om de oorsprong en
betekenis van het christendom te kunnen vatten. Of is er een breuk tussen Oud en Nieuw Testament?
Professor Hans Ausloos is doctor in de godgeleerdheid en professor Oude Testament aan de
Université Catholique de Louvain ( Louvain-la-Neuve) en als "navorsinggenoot" verbonden aan
de Universiteit van die Vrystaat (Bloemfontein Zuid-Afrika).
De cursus is gespreid over vier vrijdagnamiddagen in oktober op 5,12,19 en 26 oktober,
van 14.00 u tot 16.00 u.
Plaats: Capucienenklooster (Ten Drossaarde 1, in het stadspark Aarschot).
Prijs: € 56,00 met Davidsfonds Cultuurkaart. € 60,00 met lerarenkaart (voor leraren niet-lid). En €
64,00 voor anderen.
Koffie en digitale syllabus zijn inbegrepen in de prijs.
Code voor inschrijving: AA18-216 op BE 51 7350 2299 6462 Davidsfonds Academie.
Info: 016.56.48.70 Miel Ooms, 016.31.06.70 Davidsfonds Academie Leuven en 016.56.30.91 Louis
Brems en www.davidsfonds.be/academie of mailen naar info@davidsfonds.be
----------------------------------------------------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
MUZIEKOPLEIDING DOOR DE KONIKLIJKE FANFARE
Het koninklijk fanfareorkest start met een eigen muziekopleiding voor kinderen en volwassenen
vanaf donderdag 20 september.
We starten met notenleer iedere donderdag van 18u45 tot 19u30 in onze zaal Demervallei in
Langdorp.
Instrumentlessen (voor harmonie en fanfare) starten daarna vanaf maart 2019.
Muzikant zijn, was nog nooit zo gemakkelijk.

Eenvoudig starten
Eenvoudig inschrijven:
· Via mail: fanfarededemervallei@yahoo.com
· Online via www.fanfarededemervallei.be
Inschrijvingsgeld: € 30,00
Het fanfareorkest voorziet in hafabra instrumenten
Sterke ondersteuning, voor een snelle groei tot muzikant
Een leraar en dirigent met een sterke muzikale kennis en ervaring, maar ook een groep van
muzikanten die je graag mee op sleeptouw neemt in de wondere wereld van de muzikant.
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
PAROCHIEFEEST GIJMEL
…………………………………………………………….
Invoegen 4 foto’s patroonsfeest
F4422g36 + F4422h36 + F4422i36 + F4422j36
…………………………………………………………….

Dinsdagavond 14 augustus om 18.00 u. vierden we naar jaarlijkse traditie met onze
parochiegemeenschap het feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, het patroonsfeest van
onze parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.
Het zangkoor onder leiding van Luc Luyten zorgde voor een prachtige, stemmige viering.
De parochianen brachten mooie, kleurige bloemen mee om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw te
versieren.
De vrijwilligers van de parochieploeg waren al van in de vroege namiddag begonnen met het
klaarmaken van lekkere hapjes..
De feestelijke viering werd verder gezet met die overheerlijke hapjes en drankjes.
Hartelijk dank aan de helpende handen, het was een gezellig feest !

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
F4422k36
………………………..

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
EERSTE MUZIEKKAMP FANFARE WOLFSDONK WAS SCHOT IN DE ROOS
K.F. ‘De Verenigde Vrienden’ uit Wolfsdonk organiseerde van maandag 6 tot vrijdag 10 augustus haar
eerste muziekkamp en mocht niet minder dan 28 enthousiaste kinderen tussen 7 en 12 jaar
verwelkomen.
Onder leiding van 4 creatieve en ervaren begeleiders werden de kinderen in hoeve Lindenhof een
week lang op een speelse en sportieve manier ondergedompeld in de wereld van de muziek.
Verschillende muziekinstrumenten werden voorgesteld, ritmes aangeleerd en liedjes ingestudeerd.
Op het einde van het muziekkamp brachten de deelnemers voor hun ouders en familie een mooi
slotconcert onder begeleiding van de fanfare. Het concert en het enthousiasme van de kinderen en
begeleiders werd door het publiek zeer gesmaakt. Na afloop van het concert werd een receptie
aangeboden aan alle aanwezigen en uit de gesprekken werd meteen duidelijk dat een aantal kinderen
verdere stappen in de muziekwereld willen zetten.
Vanuit de fanfare bieden we ondersteuning voor de kinderen die zich inschrijven in de muziekschool
en organiseren we een eigen muziekinitiatie vanaf woensdag 12 september van 17.00 u. tot 18.00 u.
voor de kinderen die niet naar de muziekschool gaan.
Bijkomend organiseert de fanfare muziekscouts voor alle leerling muzikanten, telkens de 2de zondag
van de maand van 10.00 u. tot 12.00 u.
Het was voor de kinderen een leuke muzikale ervaring tijdens de vakantiemaanden en tevens een
boost voor de jeugdwerking binnen de fanfare.
Dank aan allen die hebben bijgedragen tot het succes van ons 1ste Muziekkamp.
……………………………
Invoegen foto muziekkamp
F4422l36
……………………………

OVERLIJDEN: FELIX WAUWERMANS
Felix Wauwermans werd geboren in Herselt op 9 maart 1934 en overleed in Wolfsdonk op 13
augustus. Hij was de echtgenoot van Maria Steurs.
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de families onze deelneming aan. Dat Felix mag
thuis komen in Gods Vaderhuis, dat hij rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle
leven.
………………..
Invoegen foto Felix
F4422m36
………………...

MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
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 9 september: Eucharistieviering 10.30 u.
- Jefke Van de Velde vanwege de parochie.
- Uit dank
Ochtendvieringen:
Donderdag 6 september om 7.55 u.
Vrijdag 7 september om 7.55 u.
Zaterdag 8 september om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 8 september: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Louis Rens en overleden familieleden.
- Jgt. Anna Verbinnen, Jozef Torfs, Maria Torfs en Armand Mijten.
- Jos van Aelst en ouders.

WOLFSDONK
Zondag 9 september: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Felix Wauwermans vanwege de parochie.
- Petra Luyten, grootouders 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
F4422n36
……………

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

