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16 december

Derde Adventszondag
Luc. 3,10-18
Wandelwegen
Advent! Wat staat er ons te doen?
Vorige week werd ons aangeraden om een begaanbare weg te helpen banen doorheen de onleefbare
woestenij van ons samenleven. Deze zondag maakt de Doper dit concreet. Het zijn geen revolutionaire
ingrepen. Je weet wel, zo van: 'Ze moesten dit, ze moesten dat...' Onbewust verstoppen we onszelf ook
al eens achter zulke houding, en leggen dan de verantwoordelijkheid van al wat verkeerd loopt
voornamelijk bij 'de groten der aarde'. Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, en niet zo
zelfzuchtig of hebberig misbruik maken van hun macht.
De Doper heeft zich doelbewust terug getrokken uit die onrechtvaardige wereld om als een geheel
vrije mens te kunnen spreken en handelen. Van hem, aan wie geen reukje van eigenbelang vastzit,
horen we concrete maatregelen. Hij laat de bulldozer aan de kant staan. Die werkt immers
hoofdzakelijk aan snelwegen, bedoeld voor mensen die allicht aan het echte leven voorbij razen. Hij
vraagt veeleer handarbeiders die moedig timmeren aan een gangbare voetweg die voor 'iedereen'
toegankelijk is, ook voor niet-gemotoriseerde. Zij die aan de kant zitten, tellen ook mee.
Het eerste dat ons te doen staat is: er mee voor zorgen dat iedereen aan z'n trekken komt. Delen!
wordt het sleutelwoord, om te beginnen voedsel en kleren. “Ik had honger, Ik had dorst, Ik was
naakt...” zal de Mensenzoon ons bij het grote Oordeel voorhouden... En wat heb ik, adventsmens,
effectief gedaan? De enige vroomheid (godsdienstigheid) die God van ons vraagt is, dat we recht doen
aan onze medemens(en). Je kan moeilijk een betere aanloop naar Kerstmis bedenken. Zo maken wij
het feest geloofwaardig, de daadwerkelijke geboorte van Gods liefde tussen ons.
Vervolgens komen er ook tollenaars en soldaten bij de Doper om raad. Ook tegenover hen laat
Johannes de bulldozer van maatschappijkritiek op stal. Hij is heel concreet: wees rechtvaardig
tegenover je medemens(en), en maak vooral geen misbruik van je macht of positie. Wees steeds
eerlijk tegenover jezelf en met de anderen.
Advent hoeft geen revolutionaire boodschap, maar wel een heel concrete, haalbare opdracht voor
ieder van ons: maak je medemens tot een concrete broer en zus, en bouw zo mee aan de fundamenten
van het Godsrijk.
Uitkijken naar een geboorte van nieuw leven vergt tijd, maar ook volgehouden zorg en hygiëne voor
hen die nieuw toekomstig leven voorbereiden. Als wij bidden 'Uw Rijk kome' sluiten we onmiddellijk
aan met de bede: 'Uw wil (een liefdevolle samenleving) moge gebeuren!'
Nog een vruchtbare Advent gewenst.

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 5
Diezelfde nacht werd bij adjunct-politiecommissaris Jozef Claes in Aarschot ook navigator Van
Bemmel binnengebracht. Deze jonge Amerikaan, afkomstig uit Tielt in West-Vlaanderen, had na zijn
landing ook hulp gekregen om tot hier te geraken.
De twee konden elkaar nu vertellen wie de crash overleefd had en wie niet. Van Bemmel zei dat hij
Cowherd gezond en wel had ontmoet bij de zwaargewonde staartschutter Troy, maar dat ze bij het

naderen van de Duitsers elk in een andere richting waren gevlucht. Sullivan, die vlak voor hem door
het ontsnappingsluik in de neus van het vliegtuig was gesprongen, had hij niet meer gezien.
Iemand van de verzetsgroep, die in de nacht arriveerde, wist te vertellen dat er zich drie doden in de
gecrashte B-17 bevonden en dat Sullivan, die op de Molenberg was neergekomen en zijn voet had
gebroken, door de Duitsers was opgepakt. Een omstander werd door hen verplicht om de gewonde
achter op zijn fiets naar 'den advocaat' in Testelt dorp te brengen. Daar was het Duitse wachtpeloton
gelegerd, dat instond voor de bewaking van de spoorlijn.
Nog diezelfde dag zou Sullivan naar de 'Kommandantur' in Diest worden overgebracht. Daar
ontmoette hij ook de gevangengenomen bemanning van de B-17 (Patches) die in Averbode op de
Weefberg gecrasht was. De volgende dag werden ze allen overgebracht naar de gevangenis van SintGillis.
Hoe verging het Cowherd?
Cowherd kwam op 8 oktober aan in Spanje en op 15 oktober in Gibraltar. Engeland bereikte hij op 18
oktober. Zijn verhaal werd op 24 oktober 1943 officieel opgetekend door 1ste luitenant John F. White
jr..
Van zodra piloot Bennett het signaal had gegeven om uit het vliegtuig te springen verliet de 20-jarige
radio-operator zijn stelling in de koepel. Later, bij zijn aankomst in Engeland, verklaarde hij hierover:
“Ik haakte in zeven haasten het valscherm aan het parachuteharnas en opende de luiken van het
bovenruim. Zonder aarzelen dook ik van de loopbrug van het bovenruim de diepte in. Toen mijn
parachute open klapte en het schommelen ophield begon ik rond te kijken om te zien of anderen er ook
uitgekomen waren. Ik telde nog zes andere parachutes. Ook de tweemotorige Messerschmitts waren er
nog en draaiden enkele zegerondjes rond ons alvorens in oostelijke richting te verdwijnen.”
Langzaam zweefde Cowherd naar de rand van een groep huizen. Met veel gekraak kwam hij terecht in
een lindeboom achter de school aan de Hoevestraat, naast het huis waar de oma van Paul Laureys
woonde. In zijn rapport schreef Cowherd:
“Ik kwam neer in een boom op de rand van een klein gehucht. De bewoners waren in de weer om me te
begroeten en te helpen met mijn parachute. Maar ze praatten door elkaar met me. Ik hoorde Frans,
Vlaams en enkele woorden gebroken Engels. Het eerste dat tot me doordrong was dat er vlakbij twee van
mijn kameraden waren neergekomen, waarop ik vroeg me naar hen te brengen.
Ik vond luitenant navigator Van Bemmel bewusteloos door zijn val. Ik deed zijn parachuteharnas uit,
vrezend dat hij gebroken botten had. Maar hij leek niet erg gekwetst en kwam snel tot bewustzijn. Ik
verliet hem en trok naar sergeant Troy, die ernstig verwond was. Zijn linkeroog was weggeschoten en in
zijn rechter zaten kleine glassplinters. Ik vroeg naar warm water om er zijn gezicht mee te verschonen.
Ook Lt Van Bemmel kwam toe om Sgt Troy te helpen.”
Met Van Bemmel en een paar burgers ontdeed Cowherd Troy van zijn parachuteharnas en probeerde
hij de bloedingen aan zijn hoofd met noodverband te stelpen. Maar toen ze in de verte het geluid van
een motor hoorden en iemand hen waarschuwde dat Duitsers op komst waren, vertrokken ze
onmiddellijk. Cowherd vluchtte verschrikt in N.O.-richting het bos in. Van Bemmel koos de
tegenovergestelde richting en werd gevolgd door een verzetsman. Cowherd vervolgt :
“Toen Belgen ons waarschuwden dat Duitsers een paar minuten later zouden arriveren hebben we Troy
achtergelaten en vluchtten we in tegenovergestelde richting. Tijdens mijn vlucht hoorde ik reeds het
geronk van motorrijtuigen. Ik liep zeker een mijl ver door het bos en kwam dan in open velden terecht.
Zo'n uurtje meemaken had me uitgeput en ik kroop in een brede gracht (Hoeveloop aan de Leemstraat
?) met veel hoog gras en rietpluimen om daar tot rust te komen. Daar hield ik me enkele uren schuil tot
een B-17, op de terugweg van Schweinfurt, me in beweging bracht. De romp van het toestel crashte op ca
500 meter van mijn schuilplaats (noordkant van de Weefberg) en ik telde zeven parachutes. Die
landden wel drie of vier mijlen verder. Ik besefte dat mijn schuilplaats niet meer veilig was en volgde over
enkele mijlen de gracht, die weldra breder en dieper werd. Ik deed het half sluipend, half lopend.

Onderweg zag ik op afstand volk dat op Duitse soldaten geleek, en zich haastte in de richting van de
tweede crash. Ik besloot te stoppen onder een brug. Een Duitse motorrijder kwam erover gereden en ik
wachtte daar beneden de duisternis af.
Niet ver daar vandaan had ik al van in de namiddag een alleenstaande hoeve gezien en daar was op het
erf slechts een oud vrouwtje te zien. Ik voelde aan dat ik daar veilig om hulp kon vragen met het beetje
Frans dat ik kende. Toen ze in de tuin was stapte ik op haar toe en vroeg of ze Frans sprak. Ze schudde
echter het hoofd en deed teken dat ze me niet verstond. Met tekens maakte ik haar duidelijk dat ik
honger had. Toen gaf ze me brood en melk. Maar toen ik haar de weg vroeg naar de dichtstbij gelegen
stad verstonden we elkaar niet meer. Ik verliet haar en trok door velden tot ik een hooistapel vond. De
geluiden tijdens de nacht maakten me duidelijk dat de Duitsers nog druk bezig waren met hun
opzoekingswerk.
Reeds voor de dageraad zette ik, met behulp van een klein kompas uit de overlevingskit, mijn weg verder
in zuidwestelijke richting en bereikte ik de uithoek van een klein dorpje. In het gezicht hiervan
camoufleerde ik me en sloop door een gracht ernaartoe. Langs de kanten stond hoog gras en daar
doorheen zag ik een hoofdweg die naar het dorp moest leiden. Uit een nabijgelegen huis kwam een
oudere man het pad af gewandeld,dicht bij mijn schuilplaats . Ik richtte me op om naar hem te wuiven en
dook dan terug onder in de gracht. Hij stond stil, keek in alle richtingen om zich heen en kwam dan pas
tot dicht bij me. Met mijn Frans en wat Engels en veel gebarentaal kwam ik te weten dat ik dicht bij
Aarschot moest zijn. Hij deed me teken dat ik in mijn schuilplaats moest blijven tot hij terugkwam. Ik
wachtte op hem toen hij naar huis ging en wat later met zijn dochter terugkeerde. Zij sprak gelukkig
vloeiend Frans. Ik kon haar zeggen dat ik hulp nodig had. Later in de ochtend bracht ze me te eten en zei
dat ze voor hulp ging zorgen. Ze ging naar het huis van een buur en even later zag ik haar voor een raam
op de verdieping staan met een andere vrouw terwijl ze in mijn richting wees. Kort daarna kwam ze naar
me toe met twee mannen. Die hadden een vest en een paar broeken bij zich. Van zodra ik de kleding had
aangetrokken maanden ze me aan hen te volgen. We liepen van het dorpje naar een klein bos waarin een
hutje stond. Daar legden ze me uit dat het hun bedoeling was me terug te laten keren naar Engeland. Ze
lieten me voor de nacht alleen en ik gebruikte die tijd om te slapen.
Eén van hen kwam terug en bracht me naar zijn eigen huis. Daar waren twee mannen, afkomstig uit de
stad, om met hem te praten. Ze vertelden me dat mijn piloot al in veiligheid was en dat ik hem die nacht
nog zou weerzien. Met deze twee ben ik naar Aarschot gefietst, waar ik Bennett ontmoette. En twee
dagen later zijn we van daar vertrokken. Mijn terugreis was geregeld.”
…………………………
Invoegen 1 foto Crowherd/ Storms/Vervoort
F4422c50
…………………………
Ford Crowherd (links) en Frans Storms (rechts) op hun onderduikadres bij Jules Vervoort (midden) in
Winksele eind augustus 1943

Reageren kan via renaatvdb35@gmail.com
…………………..
Invoegen affiche aperitief concert
F4422d50
……………………

----------------------------------------------------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
………………….
Invoegen flyer kerstconcert
F4422e50

…………………….
Invoegen affiche kaartspelavonden
F4422f50
…………………….

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
VEEL BELANGSTELLING VOOR BINGO AVOND
‘Gaat de bingo dit jaar niet door ?’ Deze vraag kregen we regelmatig te horen.
Dit jaar stond deze populaire namiddag later op het programma. De belangstelling was groot !
Alhoewel sommigen voor de eerste keer kwamen waren ze vlug mee. Cijfers moesten doorstreept
worden, bingo geroepen en prijzen gewonnen. We sloten af met een lekkere maaltijd. Lang napraten
zat er niet in want het was al heel vlug donker.
Onze helpers gingen dan aan de slag want ....er moest nog opgeruimd, afgewassen en taxi gespeeld
worden ...Dank u wel lieve mensen voor jullie inzet.
……………………..
Invoegen 5 foto’s Bingo avond
F4422g50 + F4422h50 + F4422i50 + F4422j50 + F4422k50
………………………

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
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 16 december: Eucharistieviering om 10.30 u.
- François Luyten, Bertha Janssens, Emiel, Suzanne, Kris en Willem Verbruggen.
- Ter herdening Adolf Neyaert, geboren 23 september 1883 en vermoedelijk overleden
in december 1944 in het concentratiekamp Gross-Strehlitz.
Ochtendvieringen:
Zaterdag 15 december om 9.00 u.
Dinsdag 18 december om 7.55 u.
Schoolviering St. Pietersschool:
Donderdag 20 december om 9.00 u.

GIJMEL
Zaterdag 15 december: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Herman Heylen, die jarenlang voorzitter was van de Landelijke Gilde.

WOLFSDONK
Zondag 16 december: Eucharistieviering om 09.00 u.
- Jaargetijde voor Paula Alaerts, Rene Aerts, Guy Aerts 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
F4422l50
……………

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

