Week: 47 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp
------------------RUBRIEKTITEL
-----------------LANGDORP: MISDIENAARS WORDEN VERWEND
Tijdens de eucharistieviering wordt de priester bijgestaan door onze misdienaars om de gaven aan te
brengen, de wierook klaar te maken en zelfs de priester en de mensen te bewieroken. Het zijn telkens
flinke helpers. Maar misdienaar zijn, is niet alleen in de kerk helpen, maar als vrienden ook samen
fijne dingen doen. Om hen te bedanken kwamen we tijdens de herfstvakantie samen .
We trokken de kerktoren in, eerst naar de klokken om, met de oortjes goed dicht, te kijken naar de
werking van de slag van het uurwerk.
Daarna zakten we af naar de tussenkamer en met een oogje op de zolder. We zakten verder af naar het
orgel.
Daar speelde priester Paul eventjes voor ons.
Na het bezoekje aan de kerk, gingen we terug naar de pastorij om er enkele korte filmpjes van een
misdienaarswerking te bekijken.
Toen kregen de hongerige buikjes echt zin in iets lekkers en werd er besloten om pannenkoeken te
bakken.
Samen het deeg maken, gaf al veel plezier. Eens het deeg klaar, werd priester Paul zelf aan het werk
gezet. Met 2 pannen tegelijk toverde hij het deeg om in lekkere pannenkoeken. Het smullen kon
beginnen. En of het lekker was, bewees de lege schaal ! Kaboutertjes hebben achteraf de besmeurde
keuken netjes opgeruimd.
Spijtig voor de kinderen die door omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Maar geen nood, we
gaan het herhalen, zodat iedereen er toch bij kan zijn.
Langs deze weg willen we dus ook een warme oproep doen aan onze jongeren en kinderen om
misdienaar te worden.
Ook aan de ouders en grootouders vragen we om de kinderen eens te laten proberen. Het is fijn om
misdienaar te zijn en actief mee te werken tijdens de viering.
Geregeld worden ze bedankt voor hun inzet door iets fijns te doen, de Sint komt voor hen, ook met
Pasen en Kerst worden ze niet vergeten.
Aan alle misdienaars, van harte dank voor jullie trouwe inzet.
Ook veel dank aan priester Paul voor de gulle gastvrijheid .
………………………………………..
Invoegen 3 foto’s misdienaars
F4422a47 + F4422b47 + F4422c47
………………………………………..

25 november 2018
Vierendertigste zondag door het jaar
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Joh. 18,33b-37
Kroon op het werk
Met deze laatste zondag van het liturgisch jaar zetten we de kroon op het werk. Het is het feest van de
kleine Koning met het grote hart. Maar de wereld, die het moet hebben van macht en meesterschap,
kan blijkbaar niet tegen kwetsbare Liefde. Jezus wijkt geen duimbreed voor geweld. En dat is ons
geluk. Sindsdien, en door zijn vastberadenheid, mogen ook wij ons wagen aan kwetsbare liefde. Niets
of niemand, zelfs een gewelddadige dood, hoeven we op die weg nog te vrezen. In het evangelie staat
Jezus oog in oog met de wereldse macht. Hij laat zich hier kennen als Koning van de grenzeloze liefde.
Zijn troon zal het kruis worden, zijn kroon een krans van doorntakken…
De andere lezingen zijn allebei genomen uit de visioenverhalen op het einde van Oud en Nieuw
Testament. Met de profeet Daniël (eerste lezing) kunnen we even in de hemel kijken, waar we getuige
mogen zijn van het allergrootste eerbetoon aan de Mensenzoon. En in de Apocalyps van Johannes
(tweede lezing) worden wij betrokken bij die hulde. Met aal wat in dit Bijbelboek wordt verteld, valt of
staat alles. Hij is begin en einddoel, alfa en omega.
omeomega…
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.
……………………….
Invoegen logo ‘verhalen verbinden..’
F4422d47
……………………….

DE VLIEGTUIGCRASH OP DE HEIDE IN WOLFSDONK (vervolg) deel 2
Verbeteringen en aanvullingen
1. Naaste buurman Willems?
De naaste buurman van nonkel Gust en zijn ouders is steeds Fons Steurs geweest, gehuwd met Mieke
Coenen. Nonkel had wel een schoonbroer, Fons Willems (Fons van Zefke), die gehuwd was met Anna
Vermeulen, de oudste zus van nonkels vrouw Bertha. Wellicht is Fons Willems zijn pas gehuwde
schoonbroer komen helpen bij het plukken van de tomaten.
2. Beschoten valschermspringers?
Niemand van de valschermspringers heeft hierover iets gemeld. Wel was de B-17 beschoten tijdens de
vlucht en was de bemanning daardoor reeds licht tot dodelijk gewond. Maar hiervan had men op de
Heide geen weet.
3. Het derde dode bemanningslid?
Nonkel Gust had het in zijn verhaal over twee doden die in de romp van de B-17 gevonden werden.
Buurman Jos Peeters (°1935), die aan de oostkant van het tomatenveld woonde, herinnerde zich nog
dat er ook een derde gevonden is 'tegen het ven,' ( dat was aan de westkant van ons huis, 'zittend aan
zijn mitrailleur, in de staart van het vliegtuig'. Uit verdere opzoekingen bleek dat het om co-piloot
Dahlman ging, die nog in de cockpit zat.
Mijn eigen voorstelling dat er twee vliegtuigen gevallen waren werd hierdoor enerzijds gecorrigeerd
en anderzijds begrijpelijk gemaakt.
Jos wist nog dat er een motor van het vliegtuig vlak naast hun huis op het tomatenveld was
neergekomen. En juist achter hun huis viel een zwaar stuk aluminium, dat er is blijven liggen zolang

hij op de Heide woonde. Tijdens de bergingswerken moesten ze in hun huis plaats vrijmaken voor vijf
Duitse soldaten. Twee van hun officieren die een bed moesten hebben sliepen bij 'Pellekes' (Wannes
Pelgrims) aan de Kerkweg. Zelf kon ik Jos vertellen dat er in het bakhuis van mijn grootouders drie
soldaten verbleven en dat één van hen me eens een witte boterham te eten gaf.
Van Jos vernam ik verder dat de enige overlevende dochter van de familie Steurs en een goed
gedocumenteerde naamloze informant over W.O. II evenals hij in Averbode wonen.
4. Het meisje tegen de hooimijt?
Ik wist dat Rosa Steurs (°1926) nog in leven was en kon de naam van haar straat achterhalen. Ik
fietste ernaartoe en belde bij enkele bewoners aan, tot ik toevallig haar kleindochter trof die me naar
het juist adres stuurde. Het werd, na 70 jaar, een blij weerzien. Dit verhaal verbond ons opnieuw.
Rosa, die dus aan de westkant van het tomatenveld woonde, vertelde hoe zij en haar zussen, bij het
zien van het brandende vliegtuig dat op hen af kwam, in zuidwestelijke richting wegvluchtten van hun
huis. Zelf was ze beschutting gaan zoeken bij buurman Symons-De Cock (de Brek en Julieke Spies),
terwijl haar jongste zus Fien verder was gelopen tot in de serre van Frans Lemmens (Frans van de
Sloef). Rosa herinnerde zich nog goed dat er in de latere namiddag een jongedame per fiets was
toegekomen om het gecrashte toestel te bekijken. De Duitsers, die al aangekomen waren,
ondervroegen haar en beschouwden haar als een mogelijke spionne. Tot tegen de avond hebben ze
haar in de zon gezet tegen de hooimijt die voor de schuur stond. Toen het wat frisser werd gaf moeder
Coenen haar een wollen jasje zodat ze naar huis kon vertrekken, want ze kwam van tamelijk ver.
Eigen herinneringen
De namiddag waarop de B-17 op de Heide neerstortte, was mijn vader Frans Van den Berckt (°1905
en oudste broer van Gust) met een paar helpers in zijn tuinbouwbedrijf geen tomaten aan het plukken
maar wel aardappelen aan het rooien, op een gehuurd stuk grond in 'De Mosvenne' (Testelt) naast
'Nand van de Boer' (Van Braeckel). Dat was slechts een goede 300 meter ten oosten van ons huis in de
Tuinbouwstraat. De volwassenen staken de patatten uit, de oudere broers raapten de dikke op, en ik
(nog geen 5 jaar oud) de kleintjes.
Opeens hoorden we niet alleen het gebrom van vliegtuigen op ons afkomen maar ook salvo's van
mitrailleurs. Een brandende bommenwerper die in onze richting neerdaalde was omringd door een
drietal jachtvliegtuigen. Dat joeg ons de daver op het lijf. Vader riep mijn broers toe mee te komen
schuilen onder de bomen, en gebood mij onder een geladen kruiwagen te kruipen die vlak bij mij
stond: nog over het veld naar hen toe lopen was veel te gevaarlijk. Ik luisterde en kroop onder de
kruiwagen waar ik, wellicht van schrik, onmiddellijk in slaap viel.
Toen één van de helpers me daar kwam weghalen was er op het veld niemand meer te zien. Maar in
de andere richting zag ik ook ons huis niet meer staan. Ik werd bij de hand gevat en, door weiden en
zelfs een gracht, liepen we zo snel mogelijk richting ons huis. Gelukkig, het stond er nog. Het erf en de
hele omgeving, van aan het huis van 'petere' tot aan de wei van 'Sooi van Fluppes' (Frans Peeters) lag
alles vol met brokstukken en munitie. Op de loods, aan de westkant tegen ons huis, zag ik zelfs een vrij
groot stuk van een vliegtuig liggen. Omdat het voor mij buiten wellicht veel te gevaarlijk was, werd ik
onmiddellijk binnen gebracht bij moeder. Zij was thuisgebleven bij een zusje van anderhalf jaar. Daar
heb ik er toen als kind een drama van gemaakt dat ik een houten klomp verloren was ergens tussen de
kruiwagen en ons huis. Spoedig echter kwam ik binnen tot rust en van wat er zich verder buiten
allemaal afspeelde is me niets meer bijgebleven. Ik herinner me wel dat we, tot lang daarna, met
kogels en kogelhulzen hebben gespeeld en daarmee onze broek- en vestzakken hebben stukgemaakt.
Van de plexiglas ramen van het vliegtuig werden er toen enorm veel 'mica' kruisjes en andere
sieraden gemaakt. Dat weten de dames van mijn leeftijd, en wat ouder, nog vrij goed.
Grondplan van de crash:
…………………………….
Invoegen grondplan
F4422e47
……………………………

De serres van Frans Van den Berckt en daarachter het huis van Jules Sels en Clara Wellens zijn
zichtbaar op de foto's van de romp en de staart van de B-17 gemaakt door de Duitse
opruimingsdienst:
………………………..
Invoegen 1 foto locatie 1943
F4422f47
………………………..

De locatie vandaag:
…………………………..
Invoegen 1 foto locatie vandaag
F4422g47
…………………………..

Reageren kan via renaatvdb35@gmail.com
CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP
……………………………..
Invoegen logo Merodefestival
F4422f47
……………………………

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
F4422i47
……………………….

'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
DAG VAN DE NATUUR IN HET KALSTERBOS VAN LANGDORP
Zaterdag 24 november 2018- vanaf 09.30 u. tot 16.00 u.
Dit is een dag waarop we jong en oud uitnodigen om mee te helpen in ons natuurgebied.
Het natuurgebied Meren-Kalsterbos ligt verscholen tussen de Aarschotse gehuchten Gijmel, Langdorp
en Wolfsdonk en was van oudsher een venig, moerassig gebied. Er is melding van de ‘klotkuilen’ in het
Kalsterbos, putten waar ‘harde turf’ kon gestoken worden, zuivere turf die meer in de richting van
bruinkool is geëvolueerd. In de 20ste eeuw begon de ontwatering van het gebied, toen men eindelijk de
grachten met een kraan kon ruimen, dit gaf nieuwe mogelijkheden. Daar verschenen de
weekendvijverterreinen, campings en verspreide bebouwing. Ondertussen heeft Natuurpunt
verschillende van deze percelen aangekocht en zijn dankzij Vlaamse en Europese Life-subsidies
voormalige weekendverblijven afgebroken en vijvers hersteld.
Het perceel waar we die dag gaan werken was vroeger een hooiland en werd in de jaren ’50 of ‘60
beplant met populieren en is daarna verder dichtgegroeid met eik, wilg en berk. Bedoeling is om hier
een waardevol hooiland van te maken waar planten van moeras- en veengebied terug kansen krijgen.

We gaan die dag takken opruimen en verbranden. Omdat dit een nat perceel is, is dit de enige
mogelijkheid om de takken op een efficiënte manier weg te krijgen. Op drogere percelen hakselen we
ze meestal.
Laarzen of waterdichte schoenen zijn nodig.
Afspraak om 09.30 u. voor diegenen die met de auto komen, op de parking van manège Ruitershof,
Diepvenstraat 18 in Langdorp. Vandaar de pijltjes volgen tot op de locatie. Met de fiets kan je tot aan
het perceel rijden. Dit vind je in een onverhard zijstraatje van de Klein Opperstraat bijna aan het
kruispunt met de Vleminkstraat in Langdorp.
Voor de werkers voorzien we voldoende drank, tijdens de middag soep en boterhammen, als afsluiter
om 16.00 u. zijn er pannenkoeken.
Meer info bij Walter Weckhuysen, walterweckhuysen@yahoo.com of 0497.91.01.80
----------------------------------------------------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.
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
MEDEDELING VAN SAMANA
Op 4 oktober overleed Anna Verdonck. Zij werd geboren op 27 april 1938 en woonde samen met haar
echtgenoot Mon Janssens in de Budetstraat. Samana biedt aan de ganse familie haar christelijke
deelneming aan.
We zullen Anna missen op onze aktiviteiten want zij was een trouw lid.

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,…

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
…………………………………………..
Invoegen flyer schoolproject
F4422j47
…………………………………………….

…………………………………………
Invoegen 4 foto’s schoolproject
F4422k47 + F4422l47 + F4422m47 + F4422n47
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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 25 november : Eucharistieviering om 10.30 u.
De viering wordt verzorgd door Chiro Gijmel-Feest van Christus koning
-Voor het welzijn van alle parochianen.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 24 november om 09.00 u.
Dinsdag 27 november om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 24 november: Gebedsviering om 18.00 u.
-René Milis en Tille Van Aelst.
-Herman Heylen en familie.
-Maria Torfs, Anna Verbinnen, Jozef Torfs en Armand Mijten.

WOLFSDONK
Zondag 25 november: Gebedsviering om 09.00 u.
-Jaargetijde voor Roger Vanhelmont, Maurice Vanhelmont en echtgenote,Frans Vandenbrande-Maria
Schellens, Jos en Roza Vandenbrande en familie.

----------------------------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
F4422o47
……………
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

