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Er was heel wat belangstelling bij de onthulling van het herdenkingsmoment van het 21ste 
Jodentransport dat op 31 juli 1943 vanuit de Dossinkazerne te Mechelen via Langdorp naar Auschwitz 
vertrok. De Dossinkazerne was ingericht als verzamel- en doorgangskamp voor de deportaties van de 
Joden naar de uitroeiingskampen. In totaal werden er 28 konvooien vanuit België ingelegd waarbij in 
totaal 26.199 mensen gedeporteerd werden (25847 Joden, 352 Roma). Het 21ste konvooi vervoerde 
1553 mensen in beestenwagons, zonder vensteropeningen. Het ging om 778 mannen en 775 vrouwen. 
Onder hen waren er 174 kinderen en zuigelingen. Op de hoogte van spooroverweg aan de Opperstraat 
begon de trein te vertragen. Acht mensen zagen de kans om uit de trein te springen en te ontsnappen. 
Vier van hen werden ter plaatse doodgeschoten, de andere vier wisten te ontkomen. De meesten van 
de anderen werden bij hun aankomst in Auschwitz onmiddellijk vergast. Slechts 44 van dit konvooi 
overleefden de verschrikking van de sjoa.  
 



Op de gedenksteen staan de namen van de acht die van de trein sprongen. Chaya Bina Benkiel 
(naaister), Josek Majer Benkiel (kleermaker), David Kanner (chauffeur), Juma Wolf Szmulewicz 
(kleermaker) werden onmiddellijk met geweerschoten afgemaakt. Ze kregen een graf naast de Sint-
Pieterskerk in Langdorp. Onder hen staan de namen van de vier ontsnapten: Israël Beck (zakenman), 
Johanna Oppenheimer (huisvrouw), Majer Zelechower (bediende) en Salo Ziegmann (kleermaker).  
Boven hun namen staat een tekst uit het boek Deuteronomium: ‘Denk aan de tijden van weleer. Verdiep 
u in het verleden, generatie na generatie. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen. Vraag uw oudsten 
en zij zullen verhalen’ (32, 7). Rechts boven lezen we een tekst van één van de 44 overlevenden van het 
21ste konvooi: ‘Door de gruwel heen zou vandaag en morgen in een  nooit eindigende strijd de 
waardigheid van ieder mens moeten doorbreken’ (Isaac Jankel Rozenberg, gestorven in Brussel in 1999 
op 77-jarige leeftijd). Op de gedenkplaat wordt ook het 22ste konvooi A en B vermeld dat op 20 
september 1943 eveneens via Langdorp 1425 mensen naar Auschwitz vervoerde, waaronder 211 
kinderen. Ook van dit 22ste konvooi overleefden er slechts 51. Het gaat om een gebeuren dat zich 75 
jaar geleden afspeelde in onze contreien. De gedenkplaat wil benadrukken dat wij nooit mogen 
vergeten wat hier zich heeft afgespeeld en voor duizenden mensen een gruwel is geweest. Jonas 
Danckers (organisator verhalen verbinden platteland), Paul de Keulenaer (Beheerder 
Auschwitzstichting) , Michel Laub (secretaris-generaal van Het Israëlitisch Consistorie van België) en 
schepen Steven Omblets hebben in hun toespraak helder belicht waartoe totalitaire regimes kunnen 
leiden. Het herdenkingsmonument werd aangebracht op ijzerzandsteen geschonken door de abdij van 
Averbode en zal voor ieder die er langs komt, doen terugdenken aan wat hier ooit is geschied. Aan de 
andere kant van de spoorweg volgde een receptie, aangeboden door AGB Het Gasthuis. In de Sint-
Pieterskerk was er deze dag ook een leerrijke tentoonstelling over dit thema opgesteld. 
 
30 september 2018 
Zesentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 9,38-48 
Een open geest 
De leerlingen krijgen andermaal een moeilijke les te verwerken. Nog maar net heeft Jezus hun 
gekibbel om de voornaamste te zijn gecounterd door een kind centraal te stellen. Hiermee leert Hij 
hun dat de grondwet van de liefde ver uitsteekt boven de gangbare wet van de sterkste (de wet van de 
junggle).  
Nu komen ze weer met een andere enggeestigheid aandraven. Ze zijn namelijk op serieuze 
concurrentie gebotst: iemand die in Jezus' naam het kwaad te lijf gaat. En hij behoorde niet tot hun 
club.  
Het heeft al te lang geklonken: buiten de Kerk geen heil! Wij meenden ook het monopolie te hebben 
over goed en kwaad. De regels werden veelal door de Kerk bepaald. Het leek er soms wel op dat God 
naar de Kerk moest luisteren. Intussen hebben we toch al geleerd dat er, gelukkig-maar, buiten de 
Kerk ook veel goed gebeurt (en in de Kerk ook veel kwaad).  
Wees toch blij, zegt Jezus, om al het goede dat gebeurt, om al wat ruikt of smaakt naar Gods 
barmhartige en trouwe liefde, ook als we daar als christen geen aanspraak kunnen  op maken. Het 
moet 'onze stempel' niet dragen om écht te zijn.  
Midden in hun kring staat nog steeds dat kind, onbevangen. Klein genoeg om alleen maar lief te 
hebben. Het dient als illustratie van God, die als een Vader en Moeder zijn kinderen liefheeft. Dit kind 
in hun midden is deze keer de kleine, kwetsbare gelovige mens die 'tot de Christus behoort' als zijn 
eigen broer of zus.  
Wat daarop volgt is krasse taal; je weet wel, dat van die molensteen om de nek in het diepste van de 
zee, en dat van 'hand of voet afkappen of oog uitrukken' als die aanleiding geven tot geestelijk 
moordgedrag tegenover Gods lievelingen (en dat zijn toch 'alle' mensen?) 
Mensen worden redelijk agressief als aan hun kinderen geraakt wordt. Hier verwoordt Jezus iets van 
Gods woede, als geraakt wordt aan zijn kinderen. De verontwaardiging hierover wordt in meer dan 
sterke beeldspraak weergegeven. Het gaat er hier immers over 'de Liefde zelf doden'... het ware beter 
dat de mens die daar oorzaak van is, niet geboren ware.  
Zo heilig is wat Jezus komt doen in onze wereld: eerbied afdwingen voor de mens die onrecht lijdt of 
te min wordt geacht.  



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be


CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP 
…………………………….. 
Invoegen logo Merodefestival 
F4422f39 
…………………………… 

 
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 
F4422g39 
…………………………… 

 
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp. 
 

Zaterdag 13 oktober om 20.00 u.:  Gitaren op wereldniveau 

 Kevin Seddiki & Ruben Machtelinckx (FR-BE) 
 
……………………….. 
Invoegen foto Kevin en Ruben 
F4422h39 
………………………. 

 

Kevin & Ruben zijn twee gitaristen die bekend zijn binnen de jazz maar ook ver daarbuiten. Kevin 
Seddiki speelt ook Griekse, Arabische of Argentijnse muziek, en maakt dit najaar een cd met 



accordeonist Jean-Louis Matinier. Ruben Machtelinckx speelt met Nils O(met /erdoor)kland, Veder, 
Linus en heeft nu een solo programma banjo. Samen zijn het twee ambassadeurs van de gitaar en van 
de improvisatie, die een heel eigen wereld creëren. Puur gitaar en banjo, zoals nog nooit gehoord! 

Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,  
Contact: 
0498 75 82 96 
info@merodefestival.be 
www.wespvzw.be 
BE 0863.441.738 
Paul Van Ostaijenlaan 47-3001 Heverlee 
 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
OVERLEDEN IN DE HEER : LUTGARDE MABILBE 
Op maandag 10 september overleed Lutgarde Mabilbe in het rustoord te Aarschot, voorheen woonde 
ze in de Winterstraat.   Lutgarde werd geboren in 1940. 
Op zaterdag 15 september werd in de kerk van Sint-Pieter de uitvaarliturgie gehouden.   Dat Lutgarde 
rust en vrede mag vinden bij God onze Heer.   Dat ze mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
Een viering vanwege de parochie zal voor Lutgarde opgedragen worden op zondag 7 oktober. 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wespvzw.be/
mailto:ni.adams@telenet.be


 
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 
 
SAMANA GIJMEL: BELANGRIJKE MEDEDELING 
Ben je zelf ziek of zorgbehoevend of ken je iemand uit je buurt die soms eenzaam is of die wij blij 
kunnen maken met een bezoekje ? 
Laat ons dan iets weten :    0494704190 of  016 56 96 87 
Dank voor jullie medewerking  
 
OVERLIJDEN: RIA BUERMANS 
 
Rust nu maar uit, 
je hebt je strijd gestreden, 
je hebt het meer dan moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ? 
 
Ria Buermans  werd geboren in Herenthout op 27 januari 1944 en overleed in Leuven op 13 
september.  
Zij was de echtgenote van Dhr. Jos Aerts. 
De uitvaartliturgie had plaats op zaterdag 22 september in onze parochiekerk O.-L.-Vrouw van Fatima. 
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de families onze deelneming aan.  Dat Ria mag 
thuis komen in Gods Vaderhuis, dat zij rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle 
leven. 
De parochie draagt een herdenkingsmis op voor Ria op zaterdag 29 september om  
18.00 u. 
 
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 
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  
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 
 
KVLV BAKT WAFELS 
……………………….. 
Invoegen foto KVLV 
F4422i39 
………………………. 
De KVLV ploeg tijdens de voorbereiding van hun wafelenbak voor het Wolfsfeest. 

 
 



WARME OPROEP 
Ter gelegenheid van de Kerstviering op dinsdag 25 december doen we een warme oproep aan 
iedereen om het parochiekoor te komen versterken.  
 
Van harte welkom ! De geplande repetities, telkens van 09.45 u. tot 11.00 u. zijn: 
21 oktober 
4,11 en 25 november 
2, 16 en 23 december 
Of neem contact op met Leo Janssens: 013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
 
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 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 

 
Zondag 30 september: Eucharistieviering 10.30 u. 
-Jgt. Jan de Puydt, ouders en schoonouders. 
 
  
Ochtendviering: 
Dinsdag 2 oktober om 07.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag 29 september: Gebedsviering om 18.00 u. 
-Families Van Der Borght-Van Ouytsel en Broos-Spilteyns. 
-Ria Buermans vanwege de parochie. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 30 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. 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:leo.janssens6@telenet.be


………………… 
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 
 
 
 
 
 


