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Nimm dir Zeit zum Arbeiten, es ist der Preis des Erfolges.
Nimm dir Zeit zum Denken, es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit zum Spielen, es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Nimm dir Zeit zum Lesen, es ist der Brunnen der Weisheit.
Nimm dir Zeit freundlich zu sein, es ist der Weg zum Glück.
Nimm dir Zeit zum Träumen, es bringt dich den Sternen näher.
Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden, es ist das Privileg der Götter.
Nimm dir Zeit dich umzuschauen, der Tag ist zu kurz um selbstsüchtig zu sein.
Nimm dir Zeit zum Lachen, es ist die Musik der Seele.
Op zaterdag 23 juni was onze kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te Gijmel iets meer dan halfvol
gelopen. Familieleden en vrienden wilden aanwezig zijn bij de huwelijksinzegening van Tina
Korthout en Wouter De Pooter van de Oude Mechelsebaan. Bij het binnenkomen kreeg iedereen een
wit vlaggetje en een overzicht van de plechtigheid. Op de keerzijde hiervan stond de bovenstaande
Duitse tekst, die Tina en Wouter ooit aantroffen in een kapelletje in Oostenrijk.
Bij de aanvang van de viering verwelkomde Wouter de aanwezigen. De plechtigheid werd voorgegaan
door priester Jos Wellens, die het huwende koppel uitnodigde om het vergevingsmoment uit te
spreken. De eerste lezing vertelde het verhaal van een vrouw die een droom had over haar levenspad,
waarin ze samen met God voetsporen naliet in het zand. Alleen op de moeilijkste momenten van haar
leven was er maar één paar voetstappen te zien. God had haar dan weliswaar niet in de steek gelaten,
maar haar gedragen. Het evangelie bracht een moderne versie van de acht zaligheden, waarin de
klemtoon werd gelegd op de eenvoud, de innerlijkheid en de eerlijkheid. In de homilie werd
benadrukt dat elke mens geroepen is om gelukkig te worden in het leven. Dit geluk is te vinden in het

betrachten van andermans geluk. Men krijgt het dan zelf terug als een echo. De ander blijven
bewonderen en waarderen, zorg dragen voor elkaar zijn de hoekstenen voor elkaars geluk.
De drie getuigen Pieter Sents, Andrew Van Dyck en Ine Vicca werden opgeroepen om samen met Tina
en Wouter een handtekening te plaatsen in het huwelijksregister. Bij het Onze Vader riep de
voorganger alle kinderen naar voren om samen het bruidspaar een kring te vormen rond het altaar.
Het slotgebed was een Nederlandse vertaling van ‘Nimm dir Zeit’. Tina bedankte alle aanwezigen en
medewerkers. Buiten werd er geestdriftig met de witte vlaggetjes gezwaaid. Op dat ogenblik werd er
in de straat ook met Belgische vlaggetjes gezwaaid, want de Rode Duivels waren op ogenblik aan de
winnende hand tegen de Tunesiërs. Maar het grootste geluk straalde af op het gezicht van Tina en
Wouter en van allen die hen met vreugde en enthousiasme omringden.
22 juli 2018

Zestiende zondag door het jaar
Marcus 6, 30-34
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Vakantie
Tijd om uit de drukte te treden en even op adem te komen.
Dat was ook de planning die Jezus getroffen had voor zijn leerlingen. Zij kwamen net terug uit een
stageperiode waarin ze een eerste pastorale ervaring hadden opgedaan. Het was dus tijd om alles
eens op een rijtje te zetten. Maar pastorale bekommernis hang je niet zomaar even aan de kapstok.
Ook tijdens hun verlof -en dat is dan weer een bijkomende praktijkles- moeten ze consequent van
mensen blijven houden.
Vakantie kan best een tijd zijn om even druk van de ketel weg te nemen. Maar het bereidingsproces in
de ketel moet verder blijven gaan. Je mag het vuur niet uitdoven.
Zo lezen we in dit zondagsevangelie hoe Jezus met zijn vrienden nog maar net op dat rustig
vakantieplekje is aangeland, of er staat alweer een menigte mensen te dringen om Hem te ontmoeten.
Een mens zou normaal zeggen: nu even niet! Maar het lot van de mensen liet Hem niet los. Hij was er
onderste boven van bij het zien van hun stuurloosheid. Niemand gaf om hen; zij waren als schapen,
door hun herders in de steek gelaten.
Na hun stageperiode om hun stiel van 'mensenvissers' te leren, krijgen de leerlingen hier alweer een
allerbelangrijkste les mee: 'Pastoraal is geen functie, maar een taak om te behartigen. Van mensen
houden is geen job als een andere; het vergt een ingesteldheid.' Anders gezegd: ook tijdens de
vakantie blijven mensen op en top onze medemensen!
Het lijkt wel de kern te zijn van 'christelijk leven': van mensen houden; steeds om hen begaan zijn. Die
levenshouding staat lijnrecht tegenover de zeer onchristelijke opvatting:
‘als ik het maar goed heb’ of ‘ieder voor zich’.

29 juli

Zeventiende zondag door het jaar
Johannes 6, 1-15
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Overvloed
Ook al wordt ons vandaag het vierde evangelie voorgehouden, het is volop in aansluiting met dat van
vorige zondag. Je weet wel, al dat volk dat Jezus achterna gehold was... Jezus had fel met hen te doen,
want zij zaten op hun honger (als dolende schapen, door hun herders in de steek gelaten).
Met enkele schrandere randbemerkingen plaatst de evangelist, Johannes, het hele verhaal in een
bredere contekst: 'Het was kort voor het Paasfeest'. Zulke bemerking voert de gedachten van de lezer
aanstonds naar het verhaal van de Bevrijdingstocht uit de slavernij.
Hier is het de nieuwe Mozes die vanop de berg (onder)richting geeft. De woorden van God die Hij
spreekt zijn als hemels voedsel voor dat volk onderweg. Maar de tocht verloopt moeizaam. En het volk
krijgt honger. Van belofte alleen kan je niet leven.
'Zorg ervoor, had Jezus aan zijn leerlingen de opdracht gegeven, dat zij te eten krijgen'. 'Een jaarwedde
volstaat niet, zegt Filippus, om aan zoveel honger te voldoen.' Veel is er niet voorhanden, vijf broden
en twee vissen. Belachelijk ontoereikend voor meer dan vijfduizend man. God (Jezus) laat zich niet
plat slaan door onvermogen en ongeloof. 'Geef wat jullie hebben!' Hij neemt het ter harte, zegent,
breekt en deelt. Hij als eerste deelt (zichzelf) en geeft het aan zijn leerlingen met de opdracht: blijf
delen tot ieder genoeg heeft!
Het resultaat is verbluffend: twaalf manden overschot, genoeg voor alle stammen van het Godsvolk.
Terecht kunnen wij opmerken: zo is het gemakkelijk, je ziet een happy end. Maar vergeten we niet dat
Jezus zich zelf ook zal breken en delen, alleen gedragen door het grondig vertrouwen in zijn hemelse
Vader.
5 augustus

Achttiende zondag door het jaar
Johannes 6, 24-35
………………………………..
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Brood ten leven

Vorige week hoorden we hoe Jezus brood nam, het zegende en brak om het door zijn leerlingen te
laten uitdelen aan die hongerige massa. Vandaag graaft Johannes dieper en legt de wortels bloot van
dit hemels gebaar. Jezus geeft niet alleen zomaar brood; Hij geeft niet 'iets', maar Hij IS zelf het brood,
Hij geeft zichzelf.
De kostbaarste ring, alleen maar gegeven om de ander te ringeloren, is niets, vergeleken bij het klein
gebaar dat vol liefde zit, waarin de geliefde zichzelf wil meedelen aan de ander.
Toen Mozes bij het brandend braambos naar de naam van God vroeg, naar diens identiteit, kreeg hij
als antwoord: “Ik ben die ben”. Dit wordt terecht omschreven als: 'Ik ben er voor jou; mijn Naam is: Ik
zal er altijd voor je zijn'.
De 'Ik-ben' uitspraken van Jezus in het Johannesevangelie moeten we in deze contekst verstaan. “Ik
ben de deur van de schaapskooi” – “Ik ben de ware wijnstok” – “Ik ben de weg, de waarheid en het
leven” – en hier: “Ik ben het levende brood, vanuit de hemel tot jullie gekomen”... het zijn alleen
bevestigingen en verdere toelichtingen bij die ene heilige naam van God: “Ik ben er helemaal en altijd
voor jullie”.
God deelt zichzelf mee in Jezus, in wie we God zelf aan het werk mogen zien. Vandaar ook het klaar
doortastend antwoord van Jezus, toen ze Hem de vraag stelden: “Wat verwacht God van ons?” “Hij
verwacht dat jullie geloven in Hem die Hij gezonden heeft.”
Geloven is volop vertrouwen op Hem en ons aan Hem gewonnen geven. Onze manier van leven krijgt
door Hem een heel nieuwe wending. Geloven is: nieuwe mens worden, meer van God en meer op Hem
gericht, zodat wij op onze beurt als brood worden voor elkaar, brood dat onze honger naar liefde stilt.
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:
12 augustus : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 september : Sint-Pieter Langdorp
7 oktober : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel
4 november : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
2 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.
LANDELIJKE GILDEN ORGANISEERT AARSCHOTSE BUITENBAND
……………………………………..
Invoegen logo Aarschotse buitenband
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Op de laatste zondag van juli kan je traditioneel gaan fietsen rondom Aarschot. Er is een grote
ronde: 55 km, een kleine: 25 km en een middelgrote ronde: 40 km.
Je kan even op adem komen met een hapje en een tapje. Als deelnemer ontvang je een lekker stukje
Hagelands fruit en een leuk aandenken. Door je inschrijving ben je ineens ook verzekerd
(sportverzekering aangeboden door Sport Vlaanderen). Bovendien maak je kans op een mand met
streekproducten ter waarde van € 30,00 !
Start: zondag 29 juli om 09:00
Locatie: FC Kapelleke, Oude Mechelsebaan 565, Langdorp
Kostprijs:
€ 3,00 voor leden Landelijke Gilden
€ 4,00 voor niet-leden
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar
Inschrijven: ter plaatse

……………………………….
Invoegen flyer groepsfietstocht
F4422e29
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-------------------------------------------------RUBRIEKTITEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
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
SAMANA OP BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
…………………………
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Als laatste activiteit op ons jaarprogramma stond de ‘Bedevaart naar Scherpenheuvel’.

Samana Gijmel begon reeds ’s middags met een gezellig etentje. Het was een blij weerzien voor elk
van ons. Daarna werd de kleine kruisweg gebeden.

De zinvolle teksten hielpen ons om stil te staan bij de vele noden rondom ons.
Om 16.00 u. volgde de eucharistieviering voor de drie parochies.

Renaat Van den Berckt ging voor. Hij deed ons via de lezingen nadenken over onze eigen angsten en
vooral de vreugde die wij ervaren bij een kleine attentie, een goed woord, een glimlach…
De mooie Marialiederen klonken door de basiliek.
Na de Eucharistie werd er door elke afdeling nog gezellig nagekaart.

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
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u.
19 september: Scholenveldloop
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA ORGANISEERT
24 September: Koken voor elke dag om 19.00 u.
29 Oktober: Bloemschikken om 19.00 u.
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven
Locatie: Parochiezaal OLV van Fatima-Gijmel
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 22 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Voor het welzijn van alle parochianen.
Weekviering:
donderdag 19 juli om 17.00 u.
Ochtendvieringen:
vrijdag 20 juli om 7.55 u.
zaterdag 21 juli om 7.55 u.
Zondag 29 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Voor het welzijn van alle parochianen.
Weekviering:
Vrijdag 27 juli om 19.00 u.
Ochtendviering:
zaterdag 28 juli om 7.55 u.
Zondag 5 augustus: Eucharistieviering om 10.30 u.
-Voor een bijzondere intentie.

GIJMEL
Zaterdag 21 juli: Gebedsviering om 18.00 u.
-Jgt. Fien Van Opstal en Louis Symons.
Zaterdag 28 juli: Gebedsviering om 18.00 u.
-Uit dank.
Zaterdag 4 augustus: Eucharistieviering om 18.00 u.
-Jgt. Louis Symons en Fien Van Opstal.

WOLFSDONK
Zondag 22 juli: Gebedsviering om 09.00 u.
-Uit dank voor 50 jaar huwelijk.
Zondag 29 juli: Gebedsviering om 09.00 u.
-Jaargetijde voor Mil Brems, Roza Verbeeck en familie.
Zondag 5 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u.
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts.
-Louis Alaerts en Maria Andries.
-Frans Janssens en Jan Vereycken vanwege de geburen van de Veerlestraat.
-Heilige Rita.
----------------------------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
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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

