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9 december 
Tweede Adventszondag 
Luc. 3,1-6 
Weg uit de woestijn 
Het optreden van Johannes de Doper wordt door Lucas precies gesitueerd in ruimte en tijd. Het 
moment van de geschiedenis waarop een nieuw verhaal begint met het Godsvolk, lijkt voor de 
schrijver uiterst belangrijk. Qua aankondiging van 'Gods tussenkomst' kan dit tellen. Maar ook de 
plaats spreekt tot de verbeelding; het speelt zich af in de woestijn'. Een beter geschikte plaats is er 
voor God moeilijk te vinden om ook ons aan te spreken, vandaag. 
Wij bevinden ons immers in menig opzicht met onze wereld vandaag ook in de woestijn. Ons 
samenleven is zeker geen succesverhaal, als we zien hoeveel er scheef groeit. Van onrecht en onvrede 
gesproken... En hadden we van God niet de opdracht gekregen om er een wereld van te maken waarin 
mensen en volkeren kunnen openbloeien en welvaren? 
Midden die woestenij staat er iemand te roepen: 'Kom toch spoedig tot inkeer. Wend je af van het 
kwade en laat je doordrenken (dopen) met een nieuwe mentaliteit van leven.' Wat deze opdracht 
inhoudt konden we al lezen bij de profeet Jesaja. In de eerste lezing van deze zondag, Uit de profeet 
Baruch, klinkt dezelfde oproep: 'Maak de weg van de Heer gereed!' Hij lijkt de weg te kennen die ons 
vanuit de woestijn van een scheefgegroeide (wilde) samenleving moet voeren naar een vredig 
samenleven in het Land van Belofte. De beelden die vanuit Jesaja worden aangehaald, zijn duidelijke 
instrumenten om die weg aan te leggen. 
Het is soms verbazingwekkend te zien tot wat mensen bij wegenbouw in staat zijn, vooral in bergrijke 
streken. Mensen bouwen bruggen over ravijnen, boren tunnels door harde rotssteen en zelfs door 
onoverzienlijke bergmassa's. Wegenbouwers deinzen voor niets terug. Men verplaatst zich steeds 
maar sneller over gebaande wegen langs alle (on)mogelijke natuurgebieden, van oost naar west, van 
zuid naar noord, zowel door het luchtruim als over en onder oceanen, in ondergrondse tunnels, en 
langs allerlei snelle wegen. De wereld lijkt wel één groot dorp te worden. Wat dit betreft hebben we al 
wonderwel grote mijlpalen gezet. 
Maar hoe zit het met de wegen die wij banen naar elkaar en naar elk ander? Hier lijken oneffenheden 
nog steeds te vergroten, het verstoorde evenwicht escaleert steeds maar verder. De oproep van de 
Doper is onvervalst ook voor ons bestemd: dicht die kloof tussen arm en rijk! De 'over'macht moet van 
haar 'over' worden ontdaan, en onderworpenen hebben recht van overleven. Al wat krom is of 
vierkant draait moet worden recht getrokken, en er moet ijverig getimmerd worden aan de weg die 
ons naar elkaar en naar elk-ander leidt.  
Werk genoeg om in deze advent wat meer licht te brengen bij hen die in het donker vergeethoekje 
worden geduwd. Vandaag ontsteken we de tweede kaars van onze adventskrans. 
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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. 
 
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. 
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DE VLIEGTUIGCRASH OP DE HEIDE IN WOLFSDONK (vervolg) deel 4 
 
Wat de drie ontsnapte valschermspringers hebben meegemaakt en wisten te vertellen 
(Bron: '17 augustus 1943: De raid op Schweinfurt' 'Twee in Testelt gestrande piloten gaan naar 
huis', door Paul Laureys. Aug.1993.) 

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


De Amerikanen hadden gepland om op dinsdagmorgen 17 augustus 1943 met hun B-17- toestellen, 
ook vliegende forten genaamd, een gecombineerde aanval te doen op Regensburg en Schweinfurt. 
In Regensburg werden de Messerschmitt-vliegtuigen gebouwd, die zeer snel en wendbaar waren. In 
Schweinfurt bevonden zich de fabrieken van kogellagers, die essentieel zijn voor de bouw van 
vliegtuigen. Met hun bommen wilden ze dus het hart van de Duitse oorlogsindustrie raken. De aanval 
zou gebeuren in twee golven. De eerste 'combat box' vloog op Regensburg, de tweede, bestaande uit 
230 viermotorige bommenwerpers, op Schweinfurt. Deze laatste kon helaas pas tegen de middag 
opstijgen ten gevolge van zware grondnevel in de ochtend. Hierdoor liep ook de coördinatie in het 
tijdschema helemaal fout. De escorte van jagers die met de eerste 'combat box' was meegevlogen kon 
niet tijdig terugkeren om ook de tweede vlucht te beschermen. Ook was de hele Duitse 
luchtverdediging reeds gealarmeerd door de eerste aanvalsgolf. De lange karavaan naar Schweinfurt 
werd hierdoor bijzonder kwetsbaar, vooral in de achterste gelederen. Daarin vloog ook de 'Stup-N-
Takit' van 1Lt. Charles Bennett. Na het opstijgen in Engeland waren ze nog maar net Antwerpen 
gepasseerd of de B-17 'Stormy Weather', die als laatste vloog, viel reeds in de omgeving van Mol 
brandend naar beneden. 
 
In de omgeving van Luik was de beruchte 88mm-luchtartillerie zeer accuraat en kregen enkele B-17-
toestellen een opdoffer, echter zonder zware gevolgen. Maar over de Duitse grens werd het echt 
menens toen een dertigtal Duitse gevechtsvliegtuigen opdook. Bij deze massale aanval werd het 
toestel van Bennett zodanig toegetakeld dat het de formatie moest verlaten en er niets anders opzat 
dan terug te keren. Door onwetendheid of door een navigatiefout overvloog het op vrij lage hoogte het 
vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden waar o.a. Lt. Barte met zijn Messerschmitt BF 110 klaar stond 
om onmiddellijk op te stijgen. Reeds in de omgeving van Rummen was er gevechtscontact en liet 
bommenrichter Sullivan de bommen vallen die nog niet op scherp stonden. De bemanningsleden 
kregen het zwaar te verduren. Bij een tweede aanval boven Diest ontploften in de cockpit en de romp 
20mm-granaten. Ze doodden co-piloot Dahlman, koepelschutter Barrett en linkerzijluikschutter Hunt. 
Andere leden van de crew werden erdoor gekwetst. De ravage door de granaten in het vliegtuig 
aangericht was verschrikkelijk. Nu de B-17 volop brandde sprongen de bemanningsleden de één na de 
ander door het geopende bommenluik naar buiten. Lt.Barte kon weer een B-17 F aan zijn palmares 
toevoegen. De wrakstukken sloegen tegen de grond in Wolfsdonk, een 400 meter ten noorden van de 
Mechelsebaan. Het was ongeveer kwart over twee. 
 
Verslag van piloot 1ste luitenant Charles A. Bennett 
 
Toen Bennett op 18 oktober 1943 in Engeland was toegekomen via Spanje (8 oktober) en Gibraltar 
(15 oktober), beschreef hij zijn belevenissen in een uitgebreid rapport. Zijn verhaal begon bij de 
aanval aan de Duits-Belgische grens. 
 
“Juist voorbij de Duitse grens werden we tegelijkertijd langs voor en achter onder vuur genomen door 
twee secties 'Focke-Wulf'. De stuurboord motoren werden hierbij geraakt en het vliegtuig begon zodanig 
te trillen dat ik ze moest stilleggen. Van achteruit meldde staartschutter Troy dat één van zijn '.50' 
mitrailleurs buiten werking was. Bij het volgende treffen werd het richtingsroer door enkele 20 mm-
granaten geraakt en werd Troy door rondvliegende scherven zwaar verwond. Niettegenstaande de 
zware verwondingen bleef hij op zijn plaats om zijn post verdedigen.” Voor deze moedige daad kreeg 
Troy een vermelding op de dagorders, en later, bij zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap, werd hij 
hiervoor onderscheiden met het 'Distinguished Service Cross'. 
 
Op twee motoren kon piloot Bennett onmogelijk zijn positie in de formatie handhaven, dus besloot hij 
terug te keren. De kreupele B-17 was nu een gemakkelijke prooi voor de drie Duitse jagers 
(Messerschmitt 110) die hem op de terugweg onderschepten. De eerste aanval gebeurde volgens een 
beproefde tactiek langs onder. De buitenste bakboordmotor begon te branden. Co-piloot Dahlman 
probeerde tevergeefs hem te blussen met de voorziene blusinrichting op de motoren. En de Duitse 
jagers gaven het nog niet op. 



Bij een volgende aanval ontplofte een 20 mm-granaat in de cockpit. Co-piloot Dahlman werd zwaar 
verwond en piloot Bennett kreeg granaatsplinters in zijn been.Vanuit het midden werd gemeld dat de 
linkerflankschutter en de radioman dodelijk gewond op de vloer lagen. De rol- en richtingsroeren 
reageerden niet meer. Daarop gaf piloot Bennett bevel het toestel te verlaten met het 'bail out' 
command en dat vrij kort voor het toestel ontplofte. Bennett raakte bij het neerkomen de gevel van 
boerderij Van De Weijer. Van overal daagde er volk op om hen te helpen bij het zich ontdoen van de 
valschermen. Bennett vertelde hierover: 
 
“Ik werd langs alle kanten omringd door mensen en werd aangesproken in een taal die ik niet kende. Ik 
werd op de schouders geklopt, gekust, de hand geschud en ik zag hoe een jonge kerel er met mijn 
parachute vandoor ging. Versuft was ik gaan zitten, maar iemand trok aan mijn mouw en maakte 
allerlei tekens die ik toen niet begreep. De boer reikte me een kop melk aan. Op hetzelfde moment kwam 
Greager met bebloed hoofd de hoek om gestrompeld. Zijn schouderblad en linkerarm waren gebroken; hij 
had bij het springen het vliegtuig geraakt. Met een van pijn vertrokken gezicht vertelde hij me dat 
Gaynor wat verder lag met een gebroken been. Iemand probeerde ons gerust te stellen en trachtte in een 
mengelmoes van Engels en Frans te zeggen dat er iemand om een dokter was. 
Toen Duitsers naderden ben ik de bossen ingevlucht. Tijdens het lopen heb ik me verder ontdaan van mijn 
vlieguitrusting, maar na een half uur was ik totaal uitgeput. Mijn been was opnieuw beginnen bloeden en 
ik heb beschutting gezocht in een gracht. Uit mijn overlevingskit heb ik verband genomen om mijn been 
te verzorgen. Daar ben ik blijven liggen om te bekomen van de emoties van de laatste uren. 
Op zeker ogenblik hoorde ik iets. Ik keek voorzichtig over de grachtkant en zag dezelfde man die aan de 
rand van de boerderij geprobeerd had me mee te krijgen. Hij deed nu weer teken hem te volgen. Samen 
vertrokken we in westelijke richting, doorheen bossen en velden, tot aan de rand van een dorp. Hier 
moest ik me verdekt in een gracht opstellen en op hem wachten. Na een tiental minuten kwam hij terug 
in het gezelschap van een tienjarige jongen, gekleed in een zwarte sweater. Ze hadden oude kleren bij 
zich die ik wat verder in een groot bos moest aantrekken. Gedrieën zijn we dan naar een café in het 
centrum van het dorp gegaan en daar zaten al twee mannen op ons te wachten. Ik kreeg er te eten en er 
werd bier geserveerd. De eigenaar bood me zelfs sigaren aan. Er was even spanning toen een 
vrachtwagen met een volle laadbak Duitse soldaten voorbij reed. Mijn helpers besloten dan ook te 
wachten tot het donker was.” 
 
Die avond vertrokken de twee mannen uit het café met Bennett per fiets richting Aarschot langs 
allerlei binnenweggetjes. Het was al laat toen ze bij adjunct-politiecommissaris Jozef Claes 
arriveerden. Bennett werd onmiddellijk mee naar boven genomen, waar mevrouw Claes op een 
deskundige wijze zijn gewonde been verzorgde. Hier eindigde de eerste dag van wat eens de langste 
'vlucht' uit het leven van deze Amerikaan zou worden. 
Hieronder een foto van piloot 1 Lt. Bennett en navigator 1 Lt. Van Bemmel 
………………………………… 
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Reageren kan via renaatvdb35@gmail.com 
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----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 

LANGDORP 
 
CHIRO LANGDORP - GIJMEL VIERDE CHRISTUS KONING 
Op zondag 25 november vierden we het feest van Christus Koning, tevens het patroonsfeest van de 
Chiro.  Al vlug vulde onze Sint-Pieterskerk zich met kinderen en jongeren onder toezicht van de 
leiding.  Na het intredelied, sprak een leidster een welkomswoordje uit. Ze vertelde ons dat de Chiro 
een plaats is waar men kan spelen, dromen, lachen en plezier maken, een plaats om jezelf te zijn. Het 
welkomswoordje werd afgesloten door een gepast liedje " Hij is koning ".  Priester Paul nam zijn gitaar 
en speelde een mooie begeleiding.  Hij zong zelfs één strofe voor.  Er werd tijdens die viering gebeden 
voor vriendschap, elkaar graag zien, geborgenheid, vergeven en vooral om er te zijn voor elkaar. Na de 
eerste lezing speelde onze organist het liedje " Dag wereld, dag mensen " , iedereen zong dat uitbundig 
mee.  Tijdens de homilie gaf de priester uitleg over het logo van de Chiro.   Een open cirkel, doorkruist 
de hoofdletter  P zodat het terug een X vormt.  Chiro komt van de Griekse letter Chi ( X ) en van Rho ( P 
), wat verwijst naar Christos, Christus.   Tijdens de offerande en na de communie zongen ze nog uit 
volle borst de liedjes " Alles van waarde" en " Armoe moet de wereld uit ".  Ook hun bivaklied mocht 
op het einde van de viering niet ontbreken.   Het was een mooie, intense viering.   Proficiat aan de 
leiding en aan alle kinderen om zo intens mee te zingen en te bidden.  Dank u wel daarvoor.  Ook 
richten we een dankwoordje aan priester Paul om de viering voor te gaan en om de kinderen zo  mooi 
te begeleiden.  
………………………. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ni.adams@telenet.be
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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,…  
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
 
FEMMA ORGANISEERT  
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 
 

ONZE SCHOOL WOLFSDONK: GROOTOUDERFEEST   
THEMA : Lotta de kip ( gespeeld door Fleur  Coosemans 1L ) gaat op ontdekking. 
Aanvankelijk zag Lotta een hele grote regenboog ... maar die verdween... 
Na een heuse tocht en een ontmoeting met Nina, de kip ( gespeeld door Isolde Luyten 3K ) kwamen de 
kleuren terug te voorschijn. 
 
Hieronder onze regenboogkleuren. 
Rood van de rode klaprozen  en liefde ( eerste leerjaar) 
Oranje van de  grote pompoenen ( derde kleuterklas ) 
Geel van de bijen en de zonnebloemen ( eerste kleuterklas ) 
Groen van het  gras ( tweede kleuterklas ) 
Blauw van de regendruppels ( derde kleuterklas ) 
Indigo van de 10 000 luchtballonnen ( tweede kleuterklas ) 
Violet van de  vrolijke brillen ( eerste leerjaar ) 
 
De zaal zat afgeladen vol. Heel wat grootouders kwamen kijken naar het optreden van de kleuters en 
het eerste leerjaar. 
Wij hebben er alvast van genoten. 
………………………………… 
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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 
 
 
 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be


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

LANGDORP 
 
Zondag  9 december: Eucharistieviering om 10.30 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 8 december om 7.55 u. 
Dinsdag  11 december om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  8 december: Eucharistieviering om 15.00 u. 
Uitzonderlijk wegens kerstmarkt 
- Jgt. Rik Peeters, Stien Luyten en Jos Verbeeck. 
 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 9 december: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Jaargetijde voor Petra Luyten, vanwege echtgenoot en kinderen. 
- Roza Verbeeck, Mil Brems en familie. 
- Louis Vanthielen vanwege de parochie 

----------------------------- 

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
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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 
 
 
 
 
 


