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------------------RUBRIEKTITEL
……………………..
Invoegen foto Allerheiligen
F4422a44
………………………

………………………
Tekst graag in een kader
………………………
Allerheiligen,
Allerzielen,
is terugdenken aan mensen
die bij ons waren,
maar niet meer onder ons zijn.
Het is terugdenken aan dierbaren,
die in ons hart
en in onze liefde
blijven voortleven
over de muur van het sterven heen.
Allerheiligen,
Allerzielen,
is even de pijn weer voelen
van het afscheid,
maar blijven geloven in het eeuwig leven.
Het is weer beseffen dat wij op aarde
slechts op weg zijn
naar het beloofde land,
waar velen reeds zijn aangekomen.
Allerheiligen,
Allerzielen,
is bidden voor hen die ons zijn voorafgegaan
en bidden voor onszelf:
Heer, God,
Uw wil geschiede.
(Pater De Groot, Luisterhapjes, Averbode)
………………………
Einde kader
………………………

VIERINGEN ALLERHEILIGEN
Met Allerheiligen worden de vieringen in onze geloofsgemeenschap gehouden zoals op een gewone
zondag. Dit wil zeggen ;
Woensdagavond 31 oktober om 18.00 u. : Vigilieviering in Fatima-Gijmel
Donderdag 1 november om 09.00 u. : Viering in St. Antonius Abt-Wolfsdonk
Donderdag 1 november om 10.30 u. : Viering in Sint-Pieter-Langdorp
Tijdens deze vieringen herdenken wij onze overleden familieleden en vrienden die ons ontvallen zijn
sinds Allerheiligen vorig jaar. De kruisjes worden aan de familie overhandigd.
SINT-PIETER LANGDORP
04.12.17 Marcel De Roover
19.04.18 Georges Van Dessel
01.05.18 Jos Mertens
14.06.18 Jefke Van de Velde
10.09.18 Lutgarde Mabilde
11.10.18 Jan Wouters

80 j.
79 j.
93 j.
82 j.
78 j.
85 j.

O.-L.-V. VAN FATIMA GIJMEL
25.01.18 Tinne Van Roosbroeck
06.03.18 Mit Serneels
07.03.18 Fin Van de Weyer
02.04.18 Maria Van de Weyer
09.04.18 Sidonie Hermans
27.06.18 Jean Beynaerts
17.07.18 Maria Torfs
31.08.18 Rosa Meynckens
13.09.18 Ria Buermans
27.09.18 Herman Heylen

80 j.
90 j.
83 j.
90 j.
85 j.
74 j.
76 j.
85 j.
74 j.
74 j.

SINT-ANTONIUS WOLFSDONK
29.11.17 Karel Heylen
02.12.17 Marcel Sempels
04.01.18 Rosa Van den Brande
11.01.18 Jan Vereycken
19.01.18 Frans Janssens
25.01.18 Fred Wellens
06.02.18 Jules Van de Velde
01.03.18 Rik Appels
07.03.18 Marcel Maes
13.08.18 Felix Wauwermans
15.10.18 Jef Holemans

86 j.
86 j.
77 j.
90 j.
95 j.
90 j.
96 j.
87 j.
74 j.
84 j.
87 j.

1 november
Hoogfeest van ALLERHEILIGEN
Mattheüs 5,1-12a
Heilig en dierbaar
Getuigenis van een inwijkeling van Congolese afkomst: “Hier in het rijke westen is het veel moeilijker
te geloven in God. De mensen dreigen genoeg te hebben aan zichzelf. Zij zijn ervan overtuigd dat ze
alles aan zichzelf te danken hebben. Zo vergeten zij dat alles ‘geschenk‘ is. Eigenwaan staat hun geloof
in God in de weg.”
De fierheid waarmee wij 'iemand willen zijn', onze eigendunk en onze honger naar zelfrealisatie
maken ons ambitieus. Wij willen groeien en presteren, onszelf waarmaken. Maar wij vergeten hierbij
allicht dat het leven eerst en vooral een geschenk is. Wij hebben niets uit onszelf en zonder mensen,
die ons het eerst hebben liefgehad, zouden we nu niet zijn wie we nu zijn. Onze rijkdom, wie en wat
we zijn, we hebben het gekregen, gratis voor niets.
Zalig wie met dat besef in het leven staan, open en ontvankelijk, wars van alle eigenwaan. God zelf
wordt dan bron en oase van leven.
En dan belicht de bergrede in zeven facetten diezelfde 'parel van leven'. Het wordt een weefsel van
verbondenheid met allen die niet prat kunnen gaan op zichzelf, maar die alleen maar dankbaar
kunnen zijn om wat ze hopen te ontvangen. Alleen met zulke ingesteldheid wordt ieder mens en alle
leven 'heilig en dierbaar' voor God.
4 november 2018
Eenendertigste zondag door het jaar
Marcus 12,28b-34
God en/of de mensen?
Religiositeit (godsdienstigheid) vindt haar verre oorsprong in de bedreigde diersoort die mensen wel
zijn. Onze verre voorouders waren zelfs bereid om hun eigen kinderen te offeren om die almachtige
God goed te stemmen. En alle eeuwen nadien (tot op vandaag) hebben mensen, en vooral ook leiders,
getracht om God aan hun kant te krijgen. Religie was een beschermmiddel tegen 'wat ons te boven
ging, en waar we geen vat op hadden'. Heel dat religieus gevoel was vooral gebaseerd op angst voor
het on(be)grijpbare (nood)lot. God en het lot werden over dezelfde kam geschoren.
Gelukkig is daarin, vooral in de laatste eeuwen, heel wat opheldering gekomen. Donder en bliksem,
tsunami en hongersnood, accidenten en veel van wat ons kan overkomen, werden door de wetenschap
aan de macht van de goden onttrokken. De honger naar 'beheersing van natuurwetten' heeft de goden
van angst en vrees van hun troon gehaald. Godsdienst heeft geen poot meer om op te staan. De
wetenschap heeft die godsdienst voor elk weldenkend mens onderuit gehaald.
Godsdienst schoort best bij volkeren waar armoe en onzekerheid troef zijn. Zij blijven nog steeds de
beste voedingsbodem voor allerlei godsdiensten (en sekten) die met elkaar wedijveren om mensen in
hun greep te krijgen. Geef mensen een menswaardig bestaan en een toekomst voor hun kinderen, en
godsdienst (van welke kerk of religie ook) zal zienderogen aan belangstelling inboeten.
Wat hierboven staat is NIET de God van Jezus Christus. Onze God is geen stoplap voor wat de mens
(nog) niet (aan)kan. God is evenmin de marionettenspeler die ons aan touwtjes manipuleert. Jezus
noemde Hem 'Vader' (lieve Papa); vandaag zou Hij zeggen 'mijn vake en moeke' diegene die mij
uitermate liefheeft.
Hij leert ons God 'lief te hebben' met heel ons wezen. Zijn Godsvertrouwen is niet gebaseerd op angst
voor het onbekende. Maar meteen breekt hij ook die nefaste gedachte dat het een privezaak zou zijn
tussen God en mij. Hij stelt meteen dat deze God (Vader en Moeder) nog vele andere kinderen heeft.
God kan derhalve zich alleen maar door ons echt bemind weten als we onze broeders en zussen ook
heel graag zien. Die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. God en de mensen liefhebben!
Hoe menselijker, des te goddelijker.

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.
……………………………..
Invoegen affiche St. Hubertus
F4422o44
……………………………..

CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP
……………………………..
Invoegen logo Merodefestival
F4422b44
……………………………

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
F4422c44
……………………….

'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
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
PANNENKOEKENFEEST ST. PIETERSSCHOOL
……………………….
Invoegen foto pannenkoeken
F4422d44
……………………….

Zin in lekkere pannenkoeken ? Van harte welkom op zondag 18 november
tussen 14.00 u.-19.00 u. in de parochiezaal van Gijmel.

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
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 : VERENIGD DOOR DE ROZENKRANS
Op zaterdag 13 oktober werd er wereldwijd gebeden voor de vrede. Ook onze geloofsgemeenschap
nam deel aan dit initiatief. Ondanks het warme weer, verzamelde al vlug een aantal mensen in de
Fatima-kerk Gijmel, een mooie kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Bij het binnenkomen kreeg
iedereen een rozenkransboekje aangeboden door Lea en Guido, initiatiefnemers van " VZW krans van
rozen". Na een korte inleiding door priester Paul, werd er om beurt een tientje gebeden. Met veel
eerbied baden we de blijde en droeve mysteries. Een korte pauze gaf de kans om eventjes met elkaar
te praten. Terwijl de kinderen plaats namen, werd alles in gereedheid gebracht voor de tekenfilm "
De dag waarop de zon danste ", het waargebeurde verhaal van Fatima. Groot en klein keken naar het
verhaal over de verschijning van Maria aan drie eenvoudige herderskinderen. Ook aan hen werd er
gevraagd om de rozenkrans te bidden. Ook wij hebben dat aan de kinderen gevraagd. Om hen
daarbij te helpen, ontvingen ze een paternoster, vervaardigd uit olijfhout. Om beurt baden ze een
tientje van de glorievolle mysterie . Er werd zelfs, zoals de kinderen in het filmpje deden, een verkort
tientje gebeden door alleen de eerste woorden te zeggen " Wees gegroet, wees gegroet, wees
gegroet,.... De mooie, zinvolle namiddag werd afgesloten door de eucharistieviering waarin priester
Paul regelmatig de verschijning van Maria aanhaalde, dit jaar 101 jaar geleden. Na de communie zong
het koor het Fatima-lied. De viering werd afgesloten door het bidden van het gebed voor Onze Lieve
Vrouw.
Langs deze weg willen we iedereen van harte danken voor het mee ondersteunen van dit mooie
initiatief, voor alle helpende handen en vooral voor het meebidden en meevieren. Dank aan de
parochie Gijmel voor het openstellen van de kerk, dank u wel aan priester Paul om het in goede banen
te leiden en vooral dank u wel aan Lea en Guido voor de mooie boekjes.
…………………………………….
Invoegen 5 foto’s Rozenkrans
F4422e44 + F4422f44 + F4422g44 + F4422h44 + F4422i44
…………………………………….

………………………….
Invoegen flyer aperitiefconcert
F4422j44
…………………………

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
14 november: Pedagogische studiedag
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT
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
MISSIEZONDAG
Naar jaarlijkse traditie, verkochten onze toekomstige vormelingen op zondag 21 oktober, met de hulp
van de catechisten Erna en Leo, lekkere pralines ten voordele van ‘Missiezondag’ .
…………………..
Invoegen 3 foto’s pralines
F4422k44 + F4422l44 + F4422m44
…………………

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
Donderdag 1 november: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Jos Engelen, Georgette Serneels en beide ouders.
-Jgt. Alfons Milis.
-Maria Van Tongelen, Celestina Verbiest, Frans Van Tongelen.
-Henri Oversteyns, ouders, schoonouders en familie.
Zondag 4 november : Eucharistieviering om 10.30 u.
St. Hubertusviering met dierenwijding
-Voor de overleden jagers van Langdorp.
Ochtendvieringen:
Vrijdag 2 november om 7.55 u.
Zaterdag 3 november om 7.55 u.
Dinsdag 6 november om 7.55 u.

GIJMEL
Woensdag 31 oktober : Eucharistieviering om 18.00 u.
-Jgt. August Brusseleers, Roza Luyten, Emiel Camerlinckx en Cyriel Walschaers.
-Roger Michiels, ouders, schoonouders, Raymond Verlinden en Elza Pateet.
-Jgt. Gaby Corbeels, moeder Maria Verbiest en familie.
-Fam. Linus Heylen, Maria Verbruggen, kinderen, kleinkinderen en overleden
familieleden.
-Mil Luyten, Erwin Luyten, Albert Luyten, Alfons Luyten en Rozi Holemans, André Van
Aelst en alle overleden familieleden.
-Alfons Van de Weyer, Gaby Van Hirtum en alle overleden familieleden.
Zaterdag 3 november: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Anna Weckhuysen, Alfons Tielemans en Lutgarde Rutten.
-Walter, Jozef en Victorina Van Aelst, Jozef en Elisa Schijns.

WOLFSDONK
Donderdag 1 november: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Jaargetijde voor Leonie Verbeeck en Frans Brems.
-Jaargetijde voor Frans Willems, dochter en schoonzoon .

Zondag 4 november: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts.
-Louis Alaerts en Maria Andries.
-Frans Janssens en Jan Vereycken vanwege de buren van de Veerlestraat.
-Felix Wauwermans vanwege OKRA.

---------------------------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
F4422n44
……………

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

