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23 september 2018
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------HUWELIJKSVIERING
…………………..
Invoegen van foto huwelijk
F4422a38
…………………

Op zaterdag 8 september traden Jasmien ISENBORGHS en Yanick ANCIAUX uit de Oudenstokstraat in
de Sint-Pieterskerk van Langdorp in het huwelijk. De kerk was rijkelijk versierd en ook op het altaar
stond naast de huwelijkskaars en sierlijk bloemstuk. Om 10.30 u. werd het viergelui van de klokken
ingezet, maar de bruid liet een tijdje op zich wachten. Samen met haar papa schreed ze in een
goedgevulde kerk binnen op de tonen van ‘She’ van Charles Aznavour. Zoals in het verhaal van de mier
en eekhoorn, die tegen elkaar ‘ja’ zegden, werden ook de bruid en de bruidegom uitgenodigd om tegen
elkaar ‘ja’ te zeggen. Hun ja-woord zit opgesloten in de eerste lettergreep van hun beider namen. Bij
de huwelijksbelofte, die een persoonlijke noot bevatte, werd Yanick ietwat door emoties
aangegrepen. Jasmien wist eveneens op romantische wijze haar liefde voor hem te beantwoorden. De
viering werd opgeluisterd met muziek en het life optreden van Geert en Lieve. Jasmien en Yanick
spraken op het einde ook nog een dankwoord uit voor hun ouders. Ze bedankten ook hun getuigen,
de voorlezers en alle aanwezigen.
Onze parochiegemeenschap wenst het jonge paar veel geluk toe en moge de algoede God hun huwelijk
zegenen tot in lengte van dagen.
23 september 2018
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Marcus 9,30-37
Zich bukken
Mooi om zien: opa met zijn pril-trippelend kleinkind aan de hand! Opa bukt zich, want de pagadder
kan met moeite die grote hand grijpen. Je zou zeggen: 'pak dat kindje toch op je arm!. Dat zal opa
bijtijds wel doen, maar het moet ook zelf leren stappen. Opa zal afgemeten zijn grote passen meer dan
halveren. Hij zoekt voortdurend het ritme dat de peuter aankan. Die doet dan ook blijmoedig meer
dan zijn best.
Wie is hier de grootste? Wie is de held van het verhaal? Opa doet hier met liefde wat zijn kleinkind van
hem verwacht. Hij bukt zich en doet hiermee zijn best om zijn lieveling te helpen groeien. Hij staat
volledig ten dienste.

Wie dit doet voor elke kleine medemens die niet meekan, is aan 't meebouwen aan het Rijk Gods. Dit is
de praktijkles die Jezus toevoegt aan de theorie waar zijn leerlingen niets van begrepen hadden. Zij
waren met andere dingen bezig. Zij waren niet bij de les. Hun interesseerde alleen wie de mens is met
het hoogste aanzien. De praktijkles van Jezus illustreert wonderwel zijn geheim van liefhebben: zich
bukken onder de kleinzieligheden van machtsstructuren om mensen, die daaronder lijden, innerlijk
vrij te maken van zulk machogedrag.
De boodschap van Jezus begint bij een innerlijke vrijheid. Opa was de grootste en de sterkste. Maar
liefde voor zijn kleinkind krijgt hier volstrekt voorrang. Wat een boodschap! Blij nieuws is in aantocht,
want één is bereid zich te bukken voor de hele mensheid, ook al moet hij daarvoor door een hel van
onmenselijkheid.
Trachten we met ons polleke steeds zijn grote hand vast te houden, want Hij leert ons de weg naar het
ware leven. En heel misschien kunnen we dan af en toe nog even opa spelen voor anderen. Wat een
geluk dat er opa's zijn die zich bukken voor hun kleinkinderen om ons de grondregels van christelijk
samenleven te illustreren.
INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2019
De inschrijvingen voor het vormsel 2019 vinden plaats op dinsdag 2 oktober 2018 om 20.00 u. in de
kerk van Sint-Antonius Wolfsdonk.
Het sacrament van het vormsel wordt toegediend op zondag 5 mei 2019 om 11.00 u. in de kerk O.-L.Vrouw van Fatima in Gijmel.
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
F4422b38
……………………………

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
F4422c38
……………………………

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
F4422d38
……………………….

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)
----------------------------------------------------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
1 oktober: Verlofdag
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie
14 november: Pedagogische studiedag
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
WAFELVERKOOP SAMANA
………………………
Invoegen 4 foto’s Wafels
F4422e38 + F4422f38 + F4422g38 + F4422h38
………………………

Zaterdagmorgen 8 september, een mooie ochtendzon…..
Drukte aan de parochiezaal: Autokoffers worden volgeladen met dozen wafels.
Naar jaarlijkse gewoonte, waren het niet alleen de mensen van Ziekenzorg, maar ook
een groot aantal vrijwillige medewerkers die meehielpen om de lekkere wafels in Gijmel, van deur tot
deur te gaan verkopen.
De opbrengst wordt gebruikt voor de werking ten bate van de zieke mensen in onze buurt.
Van harte dank aan de inwoners van Gijmel die hun steun betuigden.
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
1 oktober: Verlofdag
17 oktober: Schoolactiviteit ’Verzet tegen de armoede’
20+21 oktober: Pannenkoekenfeest
23 oktober: Opendeur kleuterschool om 10.30 u.
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie
14 november: Pedagogische studiedag
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
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
F4422i38
……………………………

U WAS GEWELDIG OP DE WOLFSFEESTEN 2018

Op zaterdag 8 en zondag 9 september was het weer tijd voor het jaarlijkse Wolfsfeest ! Dit jaar werd
het feest uitgebreid tot de Wolfsfeesten 'editie verhalen verbinden platteland'. Op zaterdagnamiddag
kwam er al heel wat volk curieus een kijkje nemen in de kerk. De kerkfabriek stelde er
een tentoonstelling op over 175 jaar Wolfsdonk: panelen over onze geschiedenis, foto's van
perscorrespondent Désiré Mattheus uit Messelbroek die in de jaren '50 en '60 uniek foto's maakte in
ons dorp, het verhaal over de vliegtuigcrash van een Amerikaanse B-17 bommenwerper op de Heide
te Wolfsdonk in augustus 1943, een infopaneel over de KIDS en mooie foto's van de spiegeltentfeesten
en processie en het bijzondere Wolfsfeest vorig jaar. Het verhaal over de vliegtuigcrash zal dankzij
Renaat Van den Berckt de volgende weken ook nog in het parochieblad verschijnen... Om 16u konden
we genieten in de kerk van onschuldige en ondeugende verhalen op muziek door Rémi Decker uit
Wolfsdonk en Hans Jochems uit Schaffen. Zij gebruikten speciale instrumenten en speelden muziek
van vroeger met een frisse toets.
…………………………….
Invoegen1 foto Wolfsfeest
F4422p38
…………………………….

Doorlopend was zaal Den Abt geopend voor een drankje en taart of koffie. Gezellig samenzijn! Om 18u
ging de Bingoavond in zaal Den Abt van start. Met veel plezier werden bolletjes gekleurd en mooie
prijzen gewonnen. Plezier alom !
Vanaf half negen veranderde de sfeer. De lichten werden gedoofd, sfeerlicht ging aan en onze eigenste
Pieter Van Kerckhoven - speciaal overgekomen uit Parijs - bracht de mooiste Franse en Duitse
liederen op een stijlvolle wijze. Els zorgde voor een passende intro, Eddy en David verzorgden de
muziek, Rudy zette alles klaar. Ook dank aan Rita en Maria, Mark en Erna voor alle voorbereiding en
de vele tappers die de shiften vulden. Pieter zong de avond vol en er werd afgesloten met een lekker
wijntje of biertje...
De volgende ochtend waren de verenigingen en vrijwilligers al vroeg in de weer om alles klaar te
maken op het Boeckxplein voor... een nieuwe editie van het Wolfsfeest ! Sinds 2012 al voor de 8ste
keer. Wat een restauratie van een kerk en 170 jaar parochie toen nu nog altijd teweegbrengen. Het is
altijd een unieke dag voor ons dorp! Vanaf de middag en zeker vanaf 14u ging alles echt van start. Een
overrompeling van mensen door het mooie weer en de goede sfeer... Een topeditie ! We zagen

optredens van de schoolkinderen van Onze School, een Dansmarieke van Carnavalgroep Zonder
Drank Gene Klank en de Country Line Dancers. Jong en oud zetten er zijn/haar beste benen voor.
Ondertussen gaven de verenigingen het beste (eten en drinken) van zichzelf. OKRA zorgde voor spek
met eieren, Biljartclub De Wolfkes voor frieten en lekkers, Fanfare de Verenigde Vrienden voor lekker
snoep en cava. De Landelijke Gilde serveerde de lekkerste hamburgers, 't Alternatief zelfgemaakt
appelsap en heel wat uniek bier en wijn. Bij KVLV kon je terecht voor overheerlijke wafels. KLJ
schminkte er op los en maakte weer hot-dogs à volonté. KIDS verkochten onder meer wenskaarten en
bij het Oudercomité kon je smullen van pannenkoeken. Biljartclub De Arend bakte pensen bruin en bij
Samana kon je allerlei geknutselde waren kopen. Zoals steeds stond er ook een springkasteel en op
het podium gaven Twirling en Fanfare het beste van zichzelf. Aan de centrale tap werd er lustig bier
en frisdrank getapt voor het goede doel: vzw Den Abt zamelde zo centjes in om de zaal te
onderhouden en ervoor te zorgen dat de mensen van Wolfsdonk en vooral de verenigingen goedkoop
de zaal kunnen gebruiken. Ook de onkosten voor het Wolfsfeest worden zo betaald. Dank aan alle
tappers van de verenigingen om mee te helpen aan deze centrale tap op het plein! In het kader
van Open Monumentendag bleef in de Sint-Antonius Abt kerk de tentoonstelling over Wolfsdonk te
bezichtigen. In de Sint-Pieterskerk te Langdorp liep deze zondag ook een tentoonstelling over het
halthouden van het Jodentransport XXI op 31 juli 1943 te Langdorp. Presentator Leo en
muziekmannen René en David leidden ondertussen alle optredens verder in goede banen op het
Boeckxplein. Caféman Willy - die de opbrengt aan KIDS Wolfsdonk schonk! - en 3 of Us rondden de
mooie dag muzikaal schitterend af. Het was over de koppen lopen! Lekker eten, drinken en gezellig
samenzijn! Gemeenschap vormen dat kunnen we in Wolfsdonk wel. Het was een erg mooie dag.
Dankzij vele helpende handen werden ook tafels en stoelen teruggebracht en kon alles rond 22u30
worden afgesloten.
Het Wolfsfeest 2018 was opnieuw een succes. Dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg. Heel graag
tot volgend jaar!
……………………………
Invoegen 5 foto’s Wolfsfeesten
F4422k35 + F4422l35 + F4422m35 + F4422n35 + F4422o35
…………………………

.

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 23 september: Eucharistieviering 10.30 u.
- Ter herdenking Adolph Neyaert, geboren 23 september 1883 en vermoedelijk
overleden in december 1944 in het concentratiekamp in Gross-Strehlitz.
- Jgt. Marcel Van Leemputten, Rosalie Van der Borght, Anna Van Leemputten en Maria
Geens.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 22 september om 09.00 u.
Dinsdag 25 september om 07.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 22 september: Gebedsviering om 18.00 u.
- Jgt. Koen Aerts

WOLFSDONK
Zondag 23 september: Gebedsviering 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
F4422j38
……………

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

