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Tweeëndertigste zondag door het jaar
Marcus 12,38-44
Met de inzet van zichzelf
Geld en aanzien zijn trawanten in het elleboogwerk van onze samenleving. Om 'iemand' te zijn boven
de anderen, gaan mensen over lijken. En tot op vandaag zijn de 'groten der aarde' niet verlegen zich te
verrijken op kap van de armsten. Het lijkt wel een natuurwet dat er winners zijn en verliezers. Het
was altijd zo. Er zijn altijd mensen geweest die meer geacht werden dan anderen: meerderen en
minderen. Vroeger waren er kasteelheren en vazalen, heren en knechten; en ook nu zijn er nog steeds
talloze arbeid(st)ers die afhangen van de goodwill van ondernemers (en aandeelhouders).
Erger nog! Heel onze wereld draait vierkantig als het op 'gelijk(waardig)heid' aankomt. Multinationals
uit rijke landen eigenen zich schaamteloos bodemrijkdom toe, land dat arme boerengezinnen
broodnodig hebben om te overleven. En wie macht hebben tiranniseren er duchtig op los, zonodig met
dodende wapens. Het gaat er toch zo oneerlijk en onrechtvaardig aan toe in onze wereld.
Wie succes heeft, verhoogt in aanzien, en wie in het armoe-circuit geboren wordt of terecht komt,
geraakt er haast nooit meer uit. In het Indisch kastesysteem zijn er tenslotte nog de paria's, de
klasselozen, de rechtelozen.
Erger wordt het als men die armoe als een onafwendbaar noodlot gaat bestempelen, of als die
tomeloze rijkdom ondersteund wordt door de neo-liberale gedachte over ongebreidelde
'vrijheidsprinciepen'. Er is in de loop der tijden meer dan eens godslasterlijke taal gesproken over dit
schrille contrast tussen arm en rijk, alsof God het zo geschikt zou hebben.
Jezus doorbreekt hier op onweerspreekbare wijze dit denkpatroon. Wie zich rijk en machtig,
'vooraanstaand', wanen, vallen door de mand. Hier wordt de mens verheven die 'zichzelf' geeft. Het
penninkje van dat arme vrouwtje, een rechteloze weduwe nogwel zonder enig bestaansmiddel, staat
model voor al wie zich beroemt op bezit of macht. Niets verhindert natuurlijk dat de rijke, heersende
klasse ook zichzelf geeft. Het onderscheid tussen arm en rijk, tussen heersers en slaven, tussen
meerdere en mindere kan alleen doorbroken worden door de 'gave van zichzelf'.
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:
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
F4422a45
……………………………

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
F4422b45
……………………….

'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
……………………………
Invoegen logo verhalen verbinden platteland
F4422c45
……………………………

B-17 CRASHT OP DE HEIDE IN WOLFSDONK
dinsdag 17 augustus 1943 rond 14.15 uur
Als deelnemer aan het project 'Verhalen verbinden platteland' heb ik voor Langdorp-GijmelWolfsdonk een gebeurtenis proberen te achterhalen die ik als kind van nog geen vijf jaar voor
een stuk heb meebeleefd en die ik me blijf herinneren.
Hoe mijn verhaal begon
Op vrijdag 20 april 2018 kreeg ik Bert Gybels uit Aarschot op bezoek. Hij kwam herinneringen en
documenten opzoeken over onze 'Nonkel Miel' (pater picpus Simeon Van den Berckt), die bij de
bevrijding van Leuven, op 4 september 1944, een kogel van een Duitse scherpschutter door het hoofd
kreeg toen hij, vanuit een dakvenster van het klooster, schermutselingen op het Pater Damiaanplein
wou volgen.
Bert schetste de omvang van zijn opzoekingswerk, dat over een paar jaar wellicht in twee
verhalenbundels zal verschijnen, en daardoor kwamen bij mij zeer oude herinneringen naar boven. Ik
vermoedde dat er in september 1944 twee vliegtuigen op de Heide gevallen waren: eentje op de 110
meter tussen ons huis en dat van mijn grootouders, waar ook nonkel Gust nog woonde, en eentje langs
de westelijke kant van ons huis. Bert vroeg me toch maar alles op te tekenen wat ik me meende te
herinneren.
Een drietal uren nadat hij vertrokken was ontving ik van hem reeds een mail met bijlage. Het was
pagina 145 van het boek 'Gelrode, Langdorp, Rillaar, Wolfsdonk in de Tweede Wereldoorlog' (een
schoolmap, gedrukt in 1997 op initiatief van de stad Aarschot). Daaruit bleek dat mijn oom August
Van den Berckt (°1919), een neef van nonkel Miel, herinneringen aan de crash had laten optekenen. Ik
las het relaas onmiddellijk door, nog voor ik zelf iets op papier had gezet.
Langdorp 17 augustus 1943
'We waren het gewoon dat tientallen geallieerde vliegtuigen overvlogen, zowel in de richting van
Duitsland als op de terugweg. Op (dinsdag) 17 augustus waren we rond 15 uur in de namiddag op het
veld aan het werken: het was tomatentijd. We zagen en hoorden een viermotorige bommenwerper
aankomen die aangevallen werd door een Duitse jager. Verschillende bemanningsleden sprongen met
valschermen uit het toestel dat daarna ontplofte en in drie grote brokken uiteenviel. Wij vluchtten alle
kanten op. Vader kroop in een rioolbuis. Samen met een makker lag ik tegen de gevel van de woning
Willems, onze buren. Nog een andere sprong in een gracht.
Eerst kwam een vleugel naar beneden: hij viel naast een perenboom. Naast de serre, vijftien meter
verderop, viel het staartstuk. De romp kwam tussen de tomaten terecht. De serre bleef als bij wonder
gespaard. Slechts enkele ruiten sneuvelden door los rondvliegende onderdelen. Er ontstond geen brand,
maar de hele omgeving raakte besmeurd met olie. De rondscharrelende kippen waren zwart geworden.
De parachutisten werden tijdens hun sprong beschoten door die Duitse jager.
Toen we van onze schrik bekomen waren gingen we kijken naar de romp. Daarin vonden we nog twee
mannen, dood (Barrett en Hunt). In het staartstuk zat niemand meer.
Enkele minuten later waren er al veel omwonenden ter plaatse.
Drie bemanningsleden die ongedeerd gebleven waren konden ontsnappen. De anderen, onder wie een
zwaargewonde, werden gevangengenomen door de Duitsers. De gewonde vroeg om een dominee.
Pastoor Geps kwam toe, maar die kon hij niet gebruiken. Later werd deze zwaar gekwetste (Troy)
binnengedragen bij de familie Lemmens. (tuinder Frans L. woonde in Wolfsdonk op de hei, maar vlak
bij de Stokheidestraat van Testelt).
Nog meer mensen kwamen naar de wrakstukken kijken en probeerden wat bruikbaars mee te nemen. De
valschermen waren het meest gegeerd. Daaruit maakte men blouses en andere kledingstukken. Een
jongen uit Scherpenheuvel probeerde met het kompas uit het staartstuk aan de haal te gaan. Maar
samen met nog anderen werd hij gepakt. Die jongen moest zeker drie uur lang bij ons op het erf blijven
staan. Een jong meisje werd in volle zon tegen de hooimijt gezet. Waarom weet ik niet. Later verdween
ze. (zie verder 'vroegere buur Rosa Steurs')

De Duitsers vorderden burgers om de slachtoffers te bergen. Ze werden in zeer schamele kisten afgevoerd
met een Duitse vrachtwagen. Tot onze verwondering lagen er vijf kisten op dit voertuig.
Waarschijnlijk ging het om slachtoffers van een vliegtuig dat later in Averbode gevallen was. Ook de
gewonde werd samen met de lijken weggebracht.
Daarna arriveerde de Duitse piloot die de B-17 had neergehaald. Fier als een echte Fritz zei hij:”Ich habe
geschossen”. Wat hij echter niet vermeldde was dat hij, tegen alle regels in, ook op de weerloze
bemanningsleden had gemikt tijdens hun valschermsprong.
Tegen de avond namen Duitsgezinden de bewaking over. Iedereen kreeg verbod nog buiten te komen. De
bewakers verbleven in de omgeving en zochten beschutting in onze serres vol tomaten. 's Anderendaags
hoefde ik geen tomaten meer te plukken: ze hadden alles meegenomen.”
Ik was enorm blij met dit verhaal van nonkel Gust, maar merkte toch op dat niet alles wat zijn
redacteur had opgetekend klopte met de werkelijkheid. Zo gaf dit verhaal aanleiding tot heel wat
contacten met personen die er nog iets over konden afweten. Het heeft me met hen (opnieuw)
verbonden.
----------------------------------------------------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
F4422d45
……………………….
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
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
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 11 november : Eucharistieviering om 10.30 u.
-Bertha Kennis, Alfons, Juul en Felix Vanderborght.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 10 november om 7.55 u.
Dinsdag 13 november om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 10 november: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Louis Van den Broeck, Rosa Verdonck, Emiel Deckers, Maria en Alfons Van den Broeck, Eulalie
Goossens.
-Herman Heylen en alle andere gestorven leden van Okra Gijmel.

WOLFSDONK
Zondag 11 november: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen.
----------------------------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
F4422e45
……………
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

