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Flyer Sint-Antonius feesten 2018
F4422a3
………………………

21 Januari 2018
Derde zondag door het jaar
Marcus 1,14-20
Liefde en respect
Wij wensten elkaar in de voorbije weken alle goeds en voorspoed voor het nieuwe jaar. Terwijl
beseffen we maar al te goed dat onze wereld in meer dan een bedje ziek is. De samenleving die na
zoveel eeuwen beschaving er toch al wat menselijker moest gaan uitzien, heeft voortdurend te
kampen met zinloos geweld en wilde barbaarsheid. Hoe gaan we daarmee om? Kan het evangelie ons
hier inspireren?

De Doper die een ongeziene aanhang kreeg, wordt gearresteerd en zal later zelfs in de gevangenis op
brutale wijze worden onthoofd. Marcus vertelt hoe Jezus bij zijn doop als nieuwe Messias wordt
aangewezen. Het zal een verhaal worden vol spanning tussen medemenselijkheid en barbaarsheid.
Wij weten immers hoe dit zal eindigen. Hij zal ook gearresteerd worden en op een beestachtige wijze
aan een kruis moeten hangen. En wat is Jezus antwoord daarop? “Heer, vergeef het hun, want ze
weten niet wat zij doen.” Maar keren we terug naar het begin van het verhaal. Johannes' arrestatie
lijkt Jezus te stimuleren om aan zijn bevrijdingsopdracht te beginnen. 'De tijd is vol!' Het moment is
aangebroken om een nieuw regime te installeren, het Koninkrijk van God.
Dat het niet bij loze beloften blijft, bewijst Hij door heel concreet mensen op te roepen om met Hem
mee te werken. Hij zoekt ze, heel symbolisch, midden de zee van het leven. Het zijn vissers, die tegen
wat golfslag zijn opgewassen. Hij neemt hen op hun sterkste kant, hun visserscapaciteiten. “Die heb ik
nodig, zegt Hij, om mensen te gaan winnen voor het Rijk Gods. Kom met me mee!” En zij gaan, samen
met Hem, beginnen aan een eeuwenlang verhaal over mensen die mee de lente helpen maken van:
'Het kan ook anders, meer gebouwd op de heerschappij van liefde en medemenselijkheid!' Dat zal de
grondwet zijn van het Rijk Gods, gebouwd op liefde en respect voor alle mensen. Als dat geen blij
nieuws (evangelie) is voor ons vandaag!
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:
7 januari : Sint-Pieter Langdorp
4 februari : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
11 maart : Sint-Pieter Langdorp
1 april : O.L.Vrouw van Fatima Gijmel
6 mei : Sint-Antonius Abt Wolfsdonk
10 juni : Sint-Pieter Langdorp
1 juli : O.L.Vrouw van Fatima Fatima Gijmel
5 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.
VOORJAARSCURSUS DAVIDSFONDS : GUISEPPE VERDI
Guiseppe Verdi, De reus van de Italiaanse opera.
Davidsfonds Aarschot-Langdorp-Rillaar-Gelrode nodigt de muziekliefhebbers uit op de vierdaagse
voorjaarscursus over Guiseppe Verdi, de reus van de Italiaanse opera. Beatrijs Van Hulle,
Lemmensinstituut Leuven en Conservatorium Kortrijk, musicologe, zal op vier vrijdagnamiddagen ons
kennis laten maken met zijn geniale persoonlijkheid, zijn wervelend muziek en zijn overweldigend
theater.
Actie en karakterdrama in plaats van liefdeslyriek en belcanto. Het worden vier welgevulde
muzieknamiddagen. Een waar festijn.
De opera's Nabucco (het Slavenkoor), Don Carlos, La Traviata, Rigoletto, Aida,
Va, pensiero, sull’ali dorate: dankzij Verdi steeg het muziekdrama tot ongekende hoogten. Bejubeld,
maar getekend door persoonlijk leed, stierf Verdi op 87-jarige leeftijd.
Data: drie vrijdagnamiddagen in februari, namelijk 2, 9 en 23 februari en vrijdagnamiddag 2 maart.
Telkens van 14.00 u. tot 16.00 u.
Plaats: Capucienenklooster (Ten Drossaarde) in het Stadspark van Aarschot. Op een boogscheut van
de ruime, gratis parking in Demervallei.
Prijs: € 56,00 met Davidsfonds Cultuurkaart en € 64,00 zonder Cultuurkaart.
De koffie, digitale syllabus en speellijst zijn in de prijs begrepen.
Info: Miel Ooms, 016.56.48.70 , Davidsfonds Academie (UVT), 016.31.06.70 en
academie@davidsfonds.be
Inschrijven met code AA18-159 via Davidsfonds Academie :
www.davidsfonds.be/ academie.
MERODEFESTVAL ORGANISEERT CONCERT:
SNAARMAARWAAR (BE) + EWAN McLENNAN (UK)
………………………
Invoegen foto kerk Langdorp-Merodefestival
F4422g3
……………………..

Locatie: Kerk Sint-Pieter Langdorp
Prijs ticket : € 18,00 - kerk.merodefestival.be
Aanvang: 20.00 u.
Contact en info: 0498.75.82.96 - info@merodefestival.be
Snaarmaarwaar is zo’n trio, dat simpelweg nieuwe en oude folk combineert, van feestelijk tot
introvert, zowel teder als rockend. Hun samenspel is compact, hun muziek to the point en hun visie
hedendaags.
De jonge Schot Ewan McLennan is een troubadour, een balladeer en een verteller zoals ze ze niet
meer maken. Een zanger die zijn publiek beroert en een songwriter voor wie sociale rechtvaardigheid
nog steeds een brandende kwestie is.
Het concert wordt georganiseerd met steun van de Vlaamse overheid, afdeling kunsten & erfgoed - de
provincie Vlaams-Brabant - de Koning Boudewijnstichting - Cera Foundation en projectvereniging de
Merode. In samenwerking met het Gasthuis en de kerkfabriek van Langdorp.
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LANGDORP
ZONDAG 7 JANUARI : DOOPVIERING IN SINT-PIETER
Op zondag 7 januari werd in onze Sint-Pieterskerk Fien Stas gedoopt. Fien werd geboren te Leuven
op 26 september 2017. Ze is het dochtertje van John en Wendy Vansteenwegen. Bij het begin van de
viering werd er door de mama en meter van Fien een mooie gepaste tekst voorgelezen. Tijdens het
tekenen van het register luisterden we nog naar een gepast liedje, speciaal voor de kleine Fien. Langs
deze weg wensen we de dopelinge, haar ouders, meter en peter en de ganse familie proficiat met het
doopsel. Dat Fien door de goede zorgen van haar familie mag opgroeien tot een lieve, vreugdevolle
meid. Dat zij, gesterkt door het sacrament van het doopsel, een liefdevolle leerlinge van Jezus mag
worden.
………………………
Invoegen foto doop Fien
F4422h3
………………………

ZONDAG 21 JANUARI : GEEN VIERING IN SINT-PIETER
Op zondag 21 januari is er geen viering in Sint-Pieter. We vieren samen met de parochianen van
Wolfsdonk hun patroonsfeest Sint-Antonius- abt. De opgegeven misintenties worden meegenomen
naar Wolfsdonk en tijdens die viering vermeld.

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
Woensdag 31 januari: Pedagogische studiedag
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei: Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 23 juni: St. Pietersfeest
SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER
Vanaf oktober wordt er terug secretariaat geopend 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
NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZATERDAG 20 JANUARI
De parochieploeg van de ‘Onze Lieve Vrouw van Fatima-parochie’ nodigt alle parochianen en
vrijwilligers uit voor de Nieuwjaarsreceptie.
De receptie zal doorgaan op zaterdag 20 januari na de viering van 18.00 u. achteraan in de kerk.
Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wensen uit te wisselen bij een lekker hapje en
drankje.
Iedereen is van harte welkom !
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
Woensdag 31 januari: Pedagogische studiedag
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag
Zondag 15 april: Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
FEMMA (KAV ) GIJMEL
Iedere maandag namiddag: fietsen, vertrek op kerkplein om 13.00 u. en terug rond 16.00 u.
Iedere dinsdagnamiddag: hobby samenkomst, parochiezaal Gijmel van 13.00 u. tot 16.00 u.
Wij vragen gemotiveerde jonge krachten om actief deel te nemen aan activiteiten in onze vereniging.
‘Samen’ kunnen we veel organiseren. Kom gerust een kijkje nemen bij onze volgende lessen. Iedereen
is van harte welkom ! De lessen gaan door in de parochiezaal van Gijmel.
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 Landelijke Gilde
F4422f3
……………………..

KERSTVIERING
Groepsfoto met het koor, de priester en de kinderen die het kersttoneeltje brachten.
……………………………..
Invoegen 2 foto’s kerst Wolfsdonk
F4422b3 + F4422c3
……………………………..

50 JAAR GETROUWD
Frans Verreycken en Maria Vermeulen uit Wolfsdonk werden in de bloemetjes gezet.
………………………
Invoegen foto Frans en Maria
F4422d3
………………………

ONZE SCHOOL WOLFSDONK
Activiteitenkalender
09.01: Bib-bezoek voor 1L, 2L, 3L en 4L
19.01: De "grote" wiskunde-dag
25.01: Ateliernamiddag voor KS en 1L
26.01: Ateliernamiddag voor LS
23.01: Inschrijving Eerste Communie, Oud Schoolhuis om 20.00 u.
04.02: Pannekoekenfeest in voetbalkantine
06.02: Bib-bezoek voor 1L, 2L, 3L en 4L
07.02: Pedagogische studiedag
08.02: Meespeeldag voor nieuwe kleuters
09.02: Carnaval op school
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 21 januari: Geen Eucharistieviering
Patroonsfeest in Wolfsdonk
Vrijdag 19 januari: Ochtendviering om 7.55 u.
Zaterdag 20 januari: Ochtendviering om 7.45 u. (ipv 7.55 u.)
GIJMEL
Zaterdag 20 januari: Eucharistieviering om 18.00 u.
Aansluitend ‘Nieuwjaarsreceptie’
-Jean Louis Buyck en Tilly Lauwereys.
WOLFSDONK
Zondag 21 januari: Eucharistieviering om 10.30 u.
Hoogfeest van Sint-Antonius
-Jaargetijde Maria Wuyts-Alfons Vandijck.
-Jaargetijde Louis Sempels-Josephina Coeckx, Alfons Aerts, Marcel Vanroosbroeck,
Reddy Haesevoets, Jozef Sempels-Rit Vereycken, Maria Sempels en Jozef
Verbeeck.
-Voor de overleden leden van de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden van
Wolfsdonk.
-Jaargetijde Jefke Verbruggen.
-Jaargetijde Victor Lemmens en Elisabeth Van Brussel.
----------------------------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
F4422e3
………………

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

