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4 februari 2018 
Vijfde zondag door het jaar 
Marcus 1,29-39 
Over machten en krachten 
Het jaar is al een maand oud. Toen wensten we elkaar het beste toe, vooral een goede gezondheid, 
voegt men er dan meestal aan toe. Want wij weten het maar al te goed: ziekte ondermijnt een mens en 
slaat ons letterlijk plat. Ze verlamt ons, overmeestert ons. 
Hetzelfde gebeurt als het kwaad bezit neemt van een mens. We zijn dan niet meer genietbaar; 
menselijke omgang verziekt of breekt totaal; en daar kunnen we fel onder lijden. Kwaal en kwaad, één 
lettertje verschil, leunen dicht bij elkaar aan. Beiden tasten ons aan tot in onze fundamenten.  
Wat is nu voor ons 'evangelie', 'het Blije Nieuws'? In confrontatie met Jezus moeten ziekten en kwade 
geesten wijken, eerst bij de schoonmoeder van Petrus (die eerste paus was dus wel degelijk gehuwd). 
Hij raakt haar aan, en de koorts vloeit uit haar weg. Jezus schijnt een bijzondere genezingskracht uit te 
stralen.  
De wonderdokter is aangekondigd. De mensen brengen hun zieken aan. Het is al donker, zegt het 
verhaal, en velen van hen zullen figuurlijk wel in het duister hebben getast. Maar nu komt er plots 
weer hoop; de nacht baart een nieuwe dag, er is toekomst!  
Is dat Blije Nieuws er ook nog voor ons, vandaag? Of zijn het slechts mooie sprookjes? Onze wereld is 
in meer dan een bedje ziek. Waar te weinig is, gaan mensen allicht gebukt onder allerlei kwalen, en 
waar te veel is hebben boze geesten het vaak voor het zeggen. En die maken het van kwaad tot erger. 
Kwaal en kwaad hebben veel te zeggen; zij verpesten ons leven en samenleven. 
Het zondagsevangelie vertelt ons duidelijk dat er met Jezus een andere tijd aanbreekt. Kwaal en 
kwaad hebben niet langer het laatste woord. De kracht van zijn liefde zal de nefaste macht van ziekte 
en kwaad teniet doen. In Hem zijn de wortels van het kwaad losgemaakt, ontzenuwd. En ook al zitten 
wij (zit de wereld) nog volop verstrengeld in de uitwassen ervan, zij hebben geen macht meer over 
ons. Gods liefde is sterker, zo blijkt uit Jezus. Hij heeft het kwaad al overwonnen. Dàt geloven, moet 
ons vertrouwen inboezemen. En vertrouwen geneest! 
 
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:  
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  

http://www.sintpieterlangdorp.be/


 
 
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. 
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---------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
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 
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari 
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag 
Zondag 11 maart: Pannenkoekenfeest 
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.    

mailto:fa921058@skynet.be


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 
 
SINT PIETERSSCHOOL ORGANISEERT PANNENKOEKENFEEST 
Iedereen is van harte uitgenodigd op zondag 11 maart van 14.00 u. tot 19.00 u. 
In zaal ‘Demervallei’ (fanfare) in Langdorp. 
 
KAARTSPELAVONDEN 
Het Koninklijke fanfareorkest’ De Demervallei’  nodigt alle kaartliefhebbers uit op zijn 
kaartspelavonden op vrijdag 2, 9 en 16 maart telkens om 20.00 u. in zaal Demervallei, 
Langdorpsesteenweg 319. 
Inlegprijs: € 3,00 
Prachtige prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom. 
 
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 
 
FEEST VAN O.L.-VROUW LICHTMIS ZATERDAG 3 FEBRUARI 
In deze eucharistieviering, worden de kindjes gevierd die het voorbije kalenderjaar gedoopt werden. 
Bij die gelegenheid wordt het wiegje als aandenken aan de ouders overhandigd. De leerlingen van het 
tweede leerjaar van onze school zullen de liturgie verzorgen. 
Iedereen is van harte welkom ! 
 
ILSE SCHWABE OVERLEDEN 
Samana Ziekenzorg nam afscheid van Ilse Schwabe . Zij was jaren geleden ziekenbezoeker. Toen haar 
gezondheid het niet meer toeliet werd zij gewoon lid. 
Zij werd geboren in Schweidnitz voorheen Duitsland, vandaag Polen, op 21 november 1932. Ilse 
overleed te Leuven op 4 januari 2018. 
Ilse was een dappere en optimistische vrouw. Een leuze van haar was: “Denk niet aan het slechte dan 
is er alleen maar goed”. 
De vrijwilligers van ziekenzorg bieden aan Roger van Eycken, zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen hun oprechte deelneming aan en wensen hen heel veel sterkte! 
……………………. 
Invoegen foto Ilse 
F4422a5 
……………………. 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
 
BEZOEK AAN ONZE ZUSTERS IN WESTMALLE-WOONZORGCENTRUM 
‘MARIENHOVE’ 
Zoals elk jaar rond de jaarwisseling trokken de vrijwilligers van Ziekenzorg op pad om hun leden te 
verrassen met een geschenk. Zo trokken ze ook met vier naar Westmalle naar de zusters. Zuster Julia 
had gezorgd voor de afspraak en kwam aangestapt met zuster Alida en zuster Alberta. Zuster Alida is 
nog altijd even fit en goed op weg om 100 jaar te worden! Zuster Alberta woont sedert een maand ook 
in het rusthuis. Het werd een warme ontvangst en een leuke namiddag. De zusters zijn de Gijmel niet 
vergeten en geïnteresseerd in al de grote en kleine nieuwsjes. Het werd veel te vlug vier uur. We 
werden uitgewuifd en moesten beloven veel groeten over te brengen aan ieder van jullie! 
……………………. 
Invoegen 3 foto’s zusters 
F4422b5 + F4422c5 + F4422d5 
……………………….



 
 
 
 



NIEUWJAARSRECEPTIE IN GIJMEL 
Op zaterdag 20 januari, na de viering van 18.00 u., nodigde de parochieploeg alle parochianen uit voor 
een hapje en een drankje. De ideale gelegenheid om gezellig wat bij te praten met een lekker  glaasje 
wijn… 
…………………………. 
Invoegen 3 foto’s receptie 
F4422e5 + F4422f5 + F4422g5 

 

 



 
 
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 
Krokusvakantie: Van maandag 12 februari tem zondag 18 februari 
Woensdag 7 maart: Pedagogische studiedag 
Zondag 11 maart: Pannenkoekenfeest  
Zondag 15 april:  Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis  
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
........................…………. 
Invoegen affiche concert 
F4422h5 
…………………………. 



 
 



 
SINT PIETRESSCHOOL ORGANISEERT PANNENKOEKENFEEST 
Iedereen is van harte uitgenodigd op zondag 11 maart van 14.00 u. tot 19.00 u. 
In zaal ‘Demervallei’ (fanfare) in Langdorp. 
in Langdorp. 
 
KVC LANGDORP ORGANISEERT 
Zaterdag 3 februari 2018 : 17DE  ALGEMENE QUIZ 
Deze Quiz gaat door in de kantine van KVC Langdorp aanvang 20.00 u. 
Deelname prijs is € 20,00 per ploeg, ploegen bestaan uit 4 tot 5 personen. 
Info en inschrijven kan tot 1 februari via quiz@vclangdorp.be 
Mooie prijzen te winnen ! 
 
Zaterdag 3 maart 2018 : PAPIERSLAG  
Breng al je oude papier naar de terreinen  ‘Op ’t Zand’ van 09.00 u. tot 14.30 u. 
 
Zondag 11 maart 2018 : EETDAG 
Iedereen van harte welkom vanaf 12.00 u. in de kantine ‘Op ’t Zand’. 
De opbrengst is ten voordele van de jeugdwerking. Op het menu staan scampi’s, stoofvlees en vidé. 
Afsluiten kan je met één van de lekkere nagerechtjes. 
 
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 
 

 

OVERLEDEN IN DE HEER: JAN VEREYCKEN 
Jan Vereycken werd geboren in Testelt op 10 november 1927 en  
overleed in het woonzorgcentrum St.-Barbara in Herselt op 11 januari 2018.  
Jan  was  lid van Ziekenzorg-Wolfsdonk. 
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de familie onze deelneming aan.  Wij bidden dat 
Jan mag thuis komen in Gods Vaderhuis, dat hij rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer 
van alle leven. 
 
 
 

mailto:quiz@vclangdorp.be


DE KONINKLIJKE FANFARE “DE VERENIGDE VRIENDEN" WOLFSDONK  
Het voorbije jaar 2017 was voor de Verenigde Vrienden Wolfsdonk een feestjaar. 
Wij hebben ons 125- jarig bestaan met gepaste luister gevierd. 
Het jaar hebben wij muzikaal ingezet met een concert in eigen dorp in de Sint-Antoniuskerk onder 
leiding van dirigent Philip Gorts.   Ook hebben we het feestjaar muzikaal afgesloten met een prachtig 
Kerstconcert, eveneens in de dorpskerk  
samen met de Red Hackle Pipe Band uit Antwerpen en de twirling van Wolfsdonk onder leiding van 
Krista Van de Schoot en Terry De Hertogh. Van VLAMO Vlaams Brabant kreeg onze voorzitter Agnes 
Oliviers een jubilbileumgeschenk. 
De presentatie gebeurde door Willem Goelen. En u was een fantastisch enthousiast publiek; waarvoor 
hartelijk dank. 
www.fanfarewolfsdonk.be of via Facebook 
……………………………….. 
Invoegen 3 foto’s fanfare 
F4422i5 + F4422j5 + F4422k5 
………………………………. 

 

http://www.fanfarewolfsdonk.be/


 
 
 
 
 
 



PAROCHIALE MEDEWERKERS VAN WOLFSDONK FEESTEN 
……………………. 
Invoegen 3 foto’s feest 
F4422l5 + F4422m5 + F4422n5 
……………………… 
Op woensdag 17 januari 2018,  op de feestdag van Sint-Antonius Abt, patroon van onze parochie, 
kwamen een vijftigtal parochiale medewerk(st)ers in een feestelijke stemming samen in Den Abt. Na 
een receptie met een drankje en een hapje nodigde Jonas Danckers iedereen uit aan tafel. Mark 
Vanderborght dankte alle medewerkers voor de onverdroten inzet voor onze parochie. Twee van hen 
werden even op een bijzondere wijze gehuldigd. Rik Van Dyck voor zijn jarenlange inzet als koster. Hij 
viert weldra ook zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Ook Angèle Peeters, weduwe van Frans Heylen, uit 
de Processieweg, werd letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Zij zorgt voor het poetswerk en de 
versiering van de Dopkeskapel. Beiden kregen voor hun grandioze toewijding een daverend applaus. 
Na de heerlijke tomatensoep met balletjes kon iedereen zich te goed te doen aan het koude buffet, een 
rijk gevulde tafel met vlees en vis en allerlei groenten. Er was een gezellige sfeer. Ook de jongeren 
waren goed vertegenwoordigd. We danken iedereen nogmaals voor hun medewerking, heel in  het 
bijzonder ook hen die voor dit feest alles in  orde hebben gebracht.  

 



BINGO NAMIDDAG VAN KVLV WOLFSDONK 
……………………………… 
Invoegen 4 foto’s bingo 
F4422o5 +F4422p5 + F4422q5 + F4422r5 
…………………………….. 

 

 



 

 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 

ONZE SCHOOL WOLFSDONK 

Activiteitenkalender 
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 
 
 
………………………….. 
Invoegen flyer pannenkoekenfeest 
F4422s5 
………………………………. 



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

VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP 
Zondag 4 februari: Eucharistieviering  om 10.30 u. 
Naamopgave vormelingen 
-Van der Borght Jozef, Van Ouytsel Maria. 
-Jgt. Fernanda Hendrickx. 
-Felix en Juul Vanderborght. 
 
Ochtendvieringen: 
dinsdag 30 januari  om 7.55 u.  
woensdag 31 januari om 7.55 u.  
donderdag 1 februari om 7.55 u.  
 
GIJMEL 
Zaterdag 3 februari: Eucharistieviering om 18.00 u. 
Viering Maria Lichtmis 
-Jgt. familie Hendrickx-Vermeulen en zoon Dirk. 
 
WOLFSDONK 
Zondag 4 februari: Eucharistieviering om 9.00 u. 
- Henri Vandeschoot en echtgenote, dochters, zoon, schoondochter en schoonzoon. 
- Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
- Louis Alaerts en Maria Andries. 
- Marcel Sempels, vanwege schoonbroers en schoonzusters. 
- Dirk en Fons RTens, en de familie Rens-Peeters. 
- Roza Vandenbrande vanwege de geburen. 

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

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


 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422t5 
……………… 

 
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 
 
 
 
 
 


