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------------------RUBRIEKTITEL
-----------------BEZOEK BISSCHOP
…………………………………
Invoegen van foto bezoek bisschop: drie kolommen
F4422a43
………………………………..

Op vrijdag 12 oktober kwam mgr. Koen Vanhoutte, de nieuwe hulpbisschop van Vlaams-Brabant en
Mechelen, opvolger van de overleden mgr. Lemmens, een bezoek brengen aan de priesters, pastorale
werkers en diakens van ons dekenaat Aarschot. Deze ontmoeting vond plaats in de mooie pastorie van
Wezemaal. Nadat iedereen zich aan hem had voorgesteld, drukte de nieuwgewijde bisschop zijn dank
uit aan iedereen die in de pastoraal actief is, voor alles wat wij doen, voor alles wat op ons afkomt en
hoe wij gestalte geven aan de evangelisatie in ons parochiewerk. Hij drukte op de eerste plaats de
wens uit dat wij persoonlijk smaak blijven vinden in het geloof en in het gebedsleven. Hij benadrukte
dat wij moeten blijven tijd maken voor verdieping, dat we conferenties moeten volgen, ons geestelijk
leven moeten onderhouden, christelijke bezield moeten zijn, telkens de moed moeten vinden om te
herbeginnen als het moeilijk gaat. We moeten als priester of pastorale werker zorg dragen voor
onszelf, ervoor zorgen dat wij er psychisch niet onder door gaan. Spirituele zelfzorg is nodig, wij
moeten gelovig in het leven durven staan, er desnoods met iemand over praten, tot een dieper
gesprek komen. Kortom, we moeten onszelf soigneren als gelovige.
We moeten ook goed zorgdragen voor elkaar. Kerkmensen moeten elkaar dragen. Daarom zeker niet
roddelen over elkaar. Dingen niet kapot babbelen of zaken buiten proporties opblazen. Zorgen dat we
niet nutteloos energie verliezen. We staan immers in het zelfde geloof. Daarom moeten we respectvol
met elkaar omgaan, elkaar niet afbreken, luisteren naar elkaar, elkaar vinden op dieper niveau, het

geloof met elkaar delen, iets durven lossen van wie we zijn, zoals de jonge priester Noël Bonte van het
bisdom Brugge op zijn ziekbed (+) over zijn geloof durfde spreken.
De bisschop vroeg ook dat we als priester beschikbaar en dienstbaar zouden zijn voor het Gods Volk
dat nu onderweg is, met diep respect voor de gelovigen. We moeten aandacht hebben voor iedereen.
Als Goede Herders dienstbaar zijn in de Kerk.
De Kerk is er uiteraard niet voor zichzelf. Het evangelie moet gedeeld worden met mensen van
vandaag, soms ook in ongunstige omstandigheden of binnen een ongunstige context. Hiervoor is er
geen handleiding. We mogen zeker niet indommelen. De instroom van de goddelijke energie is
hoogdringend.
Aandacht blijven hebben voor de liturgie. Liturgie blijft mensen uitnodigen tot geloof. We moeten het
geluk vinden om de Blijde Boodschap bij de mensen te brengen. Daarom zijn contacten buiten de
eucharistie leven gevend. Er zijn vele mogelijkheden: gesprekken met verloofden, met ouders van
dopelingen en vormelingen, rouwbezoeken na de uitvaart. We moeten aan mensen laten zien dat we
biddende mensen zijn.
Het was een deugddoende ontmoeting. De bisschop toonde belangstelling voor alles waar we mee
bezig zijn. Zulk ontmoetingsmoment mocht dan ook op foto worden vastgelegd.
De groepsfoto (de fotograaf-verslaggever staat er zelf niet op) werd genomen op de brug voor de
pastorie. De bisschop is een pontifex, een bruggenbouwer. Zo krijgt de foto ook een symbolische
betekenis.
We herkennen op de foto van links van rechts: Peter Kastekkere (Rotselaar), Guy De Keersmaecker
(adjunct van de bisschop), Nikita Skatchkoff (Haacht), Chris Somers (Rijmenam), Jan Geerts (Rillaar),
Paul Vanderstuyft (Langdorp), Claudine Niwemuhoza (Keerbergen), mgr. Koen Vanhoutte, Jos Figeys
(Keerbergen), Jean-Paul Pinxten (Boortmeerbeek), Marcel Dim (Begijnendijk-Tremelo), Fons Peeters
(Gelrode), Theogène Havugimana (Haacht).
21 oktober 2018
Dertigste zondag door het jaar
Marcus 10,46-52
Kyrie eleison
Onze liturgie heeft dan wel een opfrissing gekregen vanuit het tweede Vaticaans concilie (alweer meer
dan 60 jaar geleden); maar is veelal blijven steken bij een klakkeloze vertaling van woorden. Zo
spreken we bij de aanvang van een eucharistie wel over het 'Kyrie' maar vullen het ten onrechte
meestal op met heuse 'schuldbelijdenis-teksten'. 'Kyrie eleison' is Grieks en betekent, letterlijk
vertaald: 'Heer, ontferm U'. Dus spreken we beter van Kyrie-gebeden of 'Gebed om ontferming', wat
wel heel wat anders is dan een 'schuldlitanie'!
We komen uit een periode dat de Kerk ons om de haverklap opzadelde met schuldgevoelens. Zoals de
Latijnse mis weleer steeds begon met het 'Confiteor', een vaste schuldbelijdenisformule, zo wentelen
huidige 'Kyriegebeden' zich dan ook vaak in allerlei zondigheden en tekorten, waarbij we soms niet
verder geraken dan een pure 'schuldbelijdenis' die we telkens afsluiten met de vertaling van 'Kyrie
eleison'.
Zonder onze zwakke morele kant te onderkennen, kan dit toch niet de eerste en doorslaggevende
bedoeling zijn van onze christelijke bijeenkomsten. Ik weet wel, al Gods weldaden voor ogen houdend,
kan een mens zich bitter klein voelen en weten. Maar Gods liefde is er toch niet om ons eerst en vooral
met onze neus op onze kleinheid te drukken. Zo is God niet! En zulke houding getuigt meer van angst
voor God dan van vertrouwen.
Dit is dan ook een uitdrukkelijk pleidooi om vanaf nu alleen nog te spreken van 'Kyrie-litanie' of
'Ontfermingsgebeden'. Om de juiste tint daarvan te verstaan, gaan we best te rade bij die Bar-Timeüs
uit het evangelie van deze zondag. We horen hoe deze blinde bedelaar langs de weg in zijn eerste
confrontatie met Jezus een enorme blijk van vertrouwen ten toon spreidt. Vooreerst ontdoet hij zich
van zijn mantel, zijn enige bescherming, zijn harnas. Hij ontwapent zich om zich helemaal toe te
vertrouwen aan Jezus die langs komt. Wat hij luidkeels roept, kan ons inspireren voor het begin van
onze wekelijkse ontmoeting met Jezus in de eucharistie.

'Kyrie eleison' roept hij: 'Heer, ontferm U; zie naar mij om, loop niet aan mij voorbij; heb medelijden'.
Het is een ingrijpend gebed om onze liturgische samenkomsten te openen: 'Heer, wij brengen onze
kramakkelige wereld, waarin het op zovele plaatsen mank loopt, tot bij U. Help ons toch er een wereld
van te maken zoals U die bedoelt. U ziet wat wij ervan bakken; heb medelijden met ons, heb geduld
met ons, help ons!'
Bovendien horen we hoe diezelfde Bar-Timeüs er onmiddellijk een goddelijk compliment aan
toevoegt: “Jezus, zoon van David...” Ook dat inspireert ons om God te benaderen met de hoofse
houding van de bedelaar tegenover diegene op wie hij al zijn hoop heeft gesteld.
Dat is een heel andere toon dan 'schuldbelijdenis', die ons meestal alleen op onszelf terugplooit. Een
gebed om ontferming is: contact zoeken met God, die vol liefderijke ontferming en erbarmen is. Het is
in alle deemoed ons lot, en dat van onze wereld, in de handen van God leggen.
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:
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
9 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
F4422b43
……………………………

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.
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp.
Zaterdag 8 december om 20.00 u.: Irish songs & tunes
Daoirí Farrell (IRL), Dave Munnelly (IRL) & Philip Masure (BE)
………………………..
Invoegen foto Irish songs & tunes
F4422c43
……………………….

'Derry' Farrell was een late roeping van de Ierse folk maar is nu een vaste naam in de scène van
Dublin. De formidabele accordeonist Dave Munnelly is al een tijd in Nederland geland, en onze gitarist
Philip Masure wordt evenveel gewaardeerd in Ierland als bij ons. Drie namen als een klok voor een
heerlijke avond Ierse songs & tunes.
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
…………………………..
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
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
KONINKLIJKE FANFARE ‘DE DEMERVALLEI’ NODIGT UIT
Met veel plezier nodigen de muzikanten en het bestuur van het Koninklijk Fanfareorkest De
Demervallei Langdorp iedereen uit op hun jaarlijkse festiviteiten ter ere van hun patroonheilige SintCecilia.
Op zondag 18 november is er de misviering om 10.30 u. in de Sint-Pieterskerk in Langdorp.
Een week later, op zaterdag 24 november is iedereen van harte welkom op het sympathisantenfeest
in zaal Demervallei in Langdorp (Langdorpsesteenweg 319).
12.00 u.: Traditionele pensenmaaltijd
19.00 u.: Heerlijk drie-gangen diner

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via muzikanten, bestuursleden, via e-mail naar
fanfarededemervallei@yahoo.com of via de website www.fanfarededemervallei.be en het
deelnamegeld over te schrijven op rekening BE06 1030 1304 1922 op naam van Koninklijke Fanfare
De Demervallei vzw (ten laatste tegen 14 november).
Deelnameprijs: €15,00 per persoon / €10,00 voor kinderen jonger dan 12 jaar
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
………………………….
Invoegen flyer aperitiefconcert
F4422f43
…………………………

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
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie
14 november: Pedagogische studiedag
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
KVC LANGDORP: PAPIERSLAG
KVC Langdorp organiseert een grote papierslag op zaterdag 27 oktober.
Breng al je oude papier naar de terreinen ‘Op’t Zand’ van 09.00 u.
tot 14.30 u.
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
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:
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

----------------VIERINGEN
-----------------

LANGDORP
Zondag 28 oktober: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Jgt. Elza De Ryck en alle overledenen van de familie De Ryck-Borgions.
- Marcel Verhaegen, Maria Raes, kinderen, schoonkinderen en kleindochter.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 27 oktober om 7.55 u.
Dinsdag 30 oktober om 09.00 u.
Woensdag 31 oktober om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 27 oktober: Gebedsviering om 18.00 u.
- Jozef Van Bael, ouders en familie, Brems-Wellens en familie.

WOLFSDONK
Zondag 28 oktober: Gebedsviering om 09.00 u.
- Heilige Rita, uit dank.
----------------------------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
F4422e43
……………

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

