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23 december
Vierde Adventszondag
Luc. 1,39-45
Van Oud naar Nieuw
Het gaat hier niet over een ordinaire jaarwissel, maar wel over een scharniermoment tussen het Oude
Verbond, dat God met zijn volk sloot, en het Nieuwe Verbond. Met Jezus begint er immers een nieuw
tijdperk in onze verhouding tot God. Het Oude zweert bij de Wet (de Thora) die moet worden
onderhouden. Het Nieuwe is gebouwd op een liefdesrelatie tussen God en de mensen.
Deze wissel krijgt hier de volle aandacht in de hartelijke ontmoeting van Maria met Elisabeth. Het is
een begroeting die beklijft. De nog ongeboren Johannes de Doper danst al van vreugde in de schoot
van zijn moeder om de komst van de Messias. Wat er impliciet leefde aan hoop bij het oude Godsvolk
zal nu weldra in vervulling gaan.
Elisabeth spreekt hier aan het adres van Maria voor het eerst de welgekende woorden van het
'Weesgegroet' uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot’. Zij is
hierbij vol Heilige Geest, zegt het verhaal, compleet begeesterd.
Het 'bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth' is een sleutelverhaal op de heilsweg die God met zijn
volk zal gaan. Enkele pittige details mogen ons hierbij niet ontgaan. Maria gaat 'haastig' ('met
bekwame spoed' zegden onze voorouders bij de rozenkrans) naar het bergland Juda. Het is alsof de
tijd dringt. Lucas bouwt zijn evangelie op als één groot reisverhaal van Jezus vanuit Galilea naar
Jeruzalem, in Judea. Het is een levenstocht waartoe ieder mens (ook wij) geroepen wordt.
Vertrekkend vanuit het leven, zoals het ons gegeven is (Galilea), mogen wij de pelgrimstocht gaan
naar de stad waar God woont met de mensen: Jeruzalem (dit staat symbool voor het Rijk Gods). Maria,
de moeder van Jezus, wijst omzeggens al de richting aan waarin haar Zoon zal gaan. Het is de weg die
ook wij mét Jezus dienen te gaan.
Is het daarom dat Elisabeth Maria hoog-zalig prijst: 'Gelukkig die geloofd heeft dat in vervulling zal
gaan wat de Heer voorspeld heeft.' Haar 'fiat', 'mij geschiede naar Uw Woord' krijgt hier een sterke
invulling. Zij gelooft metterdaad. Vanaf nu staat in haar leven alles in functie van Hem, die vastberaden
de weg zal gaan naar Jeruzalem, 'waar God woont met de mensen'.
Een sprekender beeld van 'menswording van onze God' (Kerstmis) is moeilijk te vinden. Gaan ook wij
met Maria op weg, langs het bergachtige Judea, Gods vrede tegemoet!

ZALIG KERSTFEEST
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Jezus werd één van ons:
geen verre God,
geen machtige en rijke God
maar een kind
in een kribbe.
Wie onbevangen kijkt
met de ogen van het hart
ziet meer
dan wat hij ziet.
Hij hoort en verstaat:
God heeft de mens
oneindig lief!
Hij daalt af
tot in de stal,
Komt wonen
in ons hart en zegt:
“Ik ben bij jou”.
(M. De la Marche sj.)
………………………
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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 en slot) deel 6
De terugweg naar Engeland: niet zonder gevaren
Duitse 'Feldgendarmen' waren in de bezette gebieden overal aanwezig. Wie zich zonder papieren op
een niet normale plaats bevond werd duchtig op de rooster gelegd. Het konden immers spionnen of
ondergedoken militairen zijn. Werd iemand gesnapt, dan werd er genadeloos alle mogelijke
informatie uit hem of haar getrokken. Ook weerstanders waren zich hiervan goed bewust en bleven
liefst binnen hun vertrouwde omgeving. Onderduikadressen moesten er dus zowat overal zijn.
Weerstanders lieten zich door hun cliënteel meestal bij een aliasnaam noemen. Geen wonder dat de
tocht naar Spanje zoveel tijd in beslag nam. Hier namen en plaatsen noemen waar Bennett, Van
Bemmel en Cowherd hulp vonden valt buiten dit bestek.
We weten dat voor navigator Van Bemmel de laatste hindernis, de overtocht van de Pyreneeën, fataal
is afgelopen, met dramatische gevolgen voor de behulpzame weerstanders die zich kenbaar hadden
gemaakt.
Zoals vele anderen werd hij in Bayonne voorgesteld aan Elvire Degreef, door de evadees 'Tante Go'
genoemd. Ze was een Belgische vrouw van in de veertig, die al jaren in Anglet woonde, vlakbij de
Frans-Spaanse grens. Vanaf het ontstaan van de ontsnappingslijn was zij erbij betrokken. Zij
organiseerde de overtochten van de Pyreneeën, die minstens negen uur duurden. Maar meestal deed
men er veel langer over omdat men ze in verschillende etappes aflegde. Men was altijd bevreesd

ontdekt te worden door Duitse patrouilles waarvan het krioelde in de grensstreek. In Irun staken de
vluchters dan met een Spaanse gids de grens over.
'Tante Go' schreef in haar dagboek waarom het met Van Bemmel fout liep.
“Op 10 september 1943 hebben Franco en ik een grote ontgoocheling opgelopen. Wij fietsten naar SaintJean-de-Luz. De piloten Bryce Domingan en Adriaan Van Bemmel volgden ons, toen een Duitse patrouille,
die uit een dwars lopende weg kwam, ons scheidde. Met deze onvoorziene omstandigheid was rekening
gehouden en wij hadden de twee gezegd onmiddellijk rechtsomkeer te maken als ze Franco zijn baret
zagen afnemen. En dat deed hij ook in een paar hopeloze pogingen. In plaats van te reageren zoals
afgesproken reden ze in de armen van de Duitse Feldgendarmen. Deze mooie gelegenheid om hun
papieren te vragen lieten de Duitsers niet voorbijgaan. Ik reed een eind voorop, de weg afspeurend, niets
vermoedend. Maar toen ik niemand meer achter mij zag maakte ik me zorgen. Toen ik terugkeerde om te
weten wat er gebeurd was vond ik Franco totaal over zijn toeren. Hij stelde me voor terug te keren naar
het punt waar zij de patrouille tegengekomen waren. Enkele minuten later zagen we tot onze spijt de
twee geboeid vertrekken tussen de Duitsers, die blijkbaar gelukkig waren met hun vangst. Ik geef toe, het
is tergend te stranden zo dicht bij het doel.”
Nog diezelfde maand kwamen er in Aarschot, en daarna op andere plaatsen van de
ontsnappingsroute, razzia’s met arrestaties, concentratiekampen en zelfs executies tot gevolg. Deze
routes waren de Duitsers immers een doorn in het oog.
Via gecrashte toestellen en gevangengenomen bemanningsleden hebben Duitsers een schat aan
militaire informatie bemachtigd.
Dankwoord
Buiten de geciteerde documenten ontving ik heel wat documentatie en informatie van de heer Paul
Laureys uit Averbode. Hij deed veel opzoekingswerk, hier en op belangrijke plaatsen. Hij ontving zelfs
van Duitse en geallieerde militaire overheden waardevolle documenten en informatie. Heel wat van
zijn artikels en uitgetekende plannen liet hij opnemen in tijdschriften en naslagwerken.
Eind juli deed ik met hem nog een leerrijke fietstocht langsheen de plaatsen die in dit verslag over de
crash zijn vermeld.
Renaat Van den Berckt,
Wolfsdonk 13 augustus 2018
Een paar B-17's van hetzelfde type zoals op de Heide is gevallen (type F)
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Reageren kan via renaatvdb35@gmail.com

----------------------------------------------------PAROCHIAAL NIEUWS
-----------------------------------------------------

LANGDORP
SINT-HUBERTUSVIERING IN LANGDORP
Ter gelegenheid van het feest van de heilige Hubertus (3 november) had op zondag 4 november in de
Sint-Pieterskerk van Langdorp een plechtige eucharistieviering plaats met dierenwijding. Deze viering
werd opgeluisterd door de Jachthoorngroep Wartoe. Na de mis werd allerlei wild verkocht bij een
drank- en eetstand. De opbrengst gaat integraal naar Samana (Ziekenzorg) Langdorp Sint Pieter
Langdorp. Samana dankt langs deze weg de jachthoorngroep, de jagers en alle medewerkers en
helpers voor hun belangenloze hulp en inzet.
DOOPVIERING IN SINT-PIETER: CYRIEL VANDERHEYDEN
Op zondag 2 december werd in onze Sint-Pieterskerk, Cyriel Vanderheyden gedoopt. Cyriel is het
zoontje van Rens Vanderheyden en Elsen Dorien. Hij werd geboren te Leuven op 7 augustus
2018. Langs deze weg wensen we Cyriel, zijn ouders, meter en peter en de ganse familie van harte
proficiat ! Dat hij door de goede zorgen van zijn ouders mag opgroeien tot een vreugdevolle
jongen. Dat hij, gesterkt door het sacrament van het doopsel, een liefdevolle leerling van Jezus mag
worden.
…………………..
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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.
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
OVERLIJDEN: MARIA WILLEMS
Op 18 november overleed thuis Maria Willems. Zij werd geboren op 27 december 1930 en woonde in
de Grote Meur. Zij was de weduwe van Emiel Pardon.
Samana biedt aan de ganse familie haar christelijke deelneming aan .
Maria (MIT) was zo dankbaar bij elk bezoek van Samana.
GIJMELSE KERSTMARKT: TOPSFEER
Ook dit jaar heerste er weer een gezellige drukte op de Kerstmarkt.
Het weer, veel regen en wind, gooide wel wat roet in het eten. De optredens van @Random,
Screaming Cattle en Kwartslag konden niet doorgaan.
Maar de sfeer die was er wel !
Met een aangepaste opstelling werd iedereen drooggehouden.
Lekker gezellig ….
………………………….
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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
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
………………………
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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 23 december: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Voor een bijzondere intentie.
Dinsdag 25 december: Kerstviering om 10.30 u.
- Voor alle overleden leden van het Sint-Pieterskerk.
- Maria Van Tongelen, Celestine Verbiest, Frans Van Tongelen.
Ochtendvieringen:
Woensdag 26 december om 9.00 u.
Donderdag 27 december om 7.55 u.

GIJMEL
Zaterdag 22 december: Gebedsviering om 18.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.
Maandag 24 december: Viering Kerstavond om 18.00 u.
- Voor alle overleden leden van het zangkoor.
- Adolphine Van de Weyer, Mario, Kris, Nicole en Edward Peeters en familie.
- Fam. Linus Heylen, Maria Verbruggen, kinderen, kleinkinderen en overleden
familieleden.
-Jean Louis Buyck, Tilly Lauwereys en Marie-Louise Faugère.

WOLFSDONK
Zondag 23 december: Gebedsviering om 09.00 u.
- Irene Verbeeck, Staf Vanderborght en familie.
Maandag 24 december: Viering Kerstavond om 23.00 u.
Na de viering warme chocomelk en glühwein voor iedereen
Dinsdag 25 december: Kerstviering om 09.00 u.
- Koen Verelst, Florent Pelgrims, Maria Pairoux, René en Jurgen Pelgrims,
Gustaaf Verelst, Louisa Van Loy.
- Voor alle overleden leden van het zangkoor.

----------------------------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.
…………………
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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

