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Zesde zondag door het jaar
Marcus 1,40-45
Er weer mogen bijhoren
…………………………………..
Illustratie 'zesde zondag dhj'
F4422a6

……………………………………
In de zondagslezingen horen we telkens maar een los stukje uit het Jezusverhaal. Je zou bijna gaan
denken dat het evangelie een plakboek is van losstaande verhalen. De samenhang maakt het optreden
van Jezus echter bijzonder boeiend. Waar situeert zich wat we op deze zondag beluisteren?
Het wekelijks vervolgverhaal begon na Kersttijd met de oproep van Jezus: 'Mensen, leeft toch anders;
keert jullie van harte naar God en naar je medemensen, want de lang beloofde heerschappij van onze
God is nu volop aan 't doorbreken.'
Er wordt verteld hoe Jezus omgaat met Gods woord uit het Oude Verbond, en hoe dit woord gestalte
krijgt in Zijn omgang met de mensen. Waar Hij verschijnt wordt een zieke wereld gezond; en duivelse
machten moeten wijken voor Zijn daadwerkelijke (goddelijke) menslievendheid. Alras brengen ze van
overal zieke mensen naar Hem toe. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het belooft een
succesverhaal te worden.
Dus gaat Jezus, die succes lijkt te schuwen, nog voor dag en dauw te rade bij God, zijn hemelse Vader.
Dit onderhoud (gebed) bevestigt Hem in zijn zending naar 'alle' mensen.
In de bladzijde van deze zondag richt Jezus zich tot mensen die helemaal afgeschreven zijn, geïsoleerd,
hopeloos in de vergeethoek geduwd, levend begraven. Zijn het melaatsen, mensen met huidvraat of
met welke besmetting ook... zij worden alleszins geschuwd als de pest. Hen aanraken is zelf ook
verbannen worden.Jezus haalt die man uit de verdoemdenhoek en schenkt hem het leven terug. En
om het officieel te maken, stuurt Hij hem naar de religieuze overheid, zonder wiens goedkeuring hij
niet meer mag meespelen.
Godsdienst wordt hier: met genezende liefdeskracht mensen rehabiliteren, mensen tot leven wekken
en een rechtmatige plaats geven in de samenleving. Pater Damiaan zal deze evangeliebladzijde wel
meer dan eens gelezen hebben; en uit zijn mond zal het vast als een Blijde Boodschap geklonken
hebben voor gans Molokaï.
En hoe gaan wij, hedendaagse christenen, om met mensen die geschuwd worden als de pest, of met
mensen die in vergeethoeken (sterfputten) gedumpt worden? Elk bevrijdingswerk vindt
ongeëvenaarde inspiratie in het evangelisch optreden van Jezus.

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
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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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.
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
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
F4422b6
………………………….

…………………………..
Invoegen ontbijt Fanfare
F4422c6

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.
in Langdorp.
KVC LANGDORP ORGANISEERT
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
SINT-ANTONIUSFEESTEN
Traditiegetrouw liep zaal Den Abt in Wolfsdonk weer vol voor de jaarlijkse Sint Antoniusmarkt, op 24
januari laatsleden, rond de middag. Om halfelf ging Priester Vanderstuyft voor in de
gelegenheidsviering, die werd opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden van
Wolfsdonk. Na deze viering was het drummen geblazen in zaal den Abt, en de opbiedingen voor de
varkenskoppen, hespjes, en weer zovele kilo's lekker vlees (gratis geschonken door Beenhouwerij
Lodts) swingden weer de pan uit... Eén van de hespjes haalde zelfs het recordbedrag 115 euro ! Bij de
start van de aktiviteiten bracht Burgemeester André Peeters (die als naar goede gewoonte de eerste
varkenskop binnenhaalde) hulde aan de pas overleden Frans Janssens, erevoorzitter van de
Dorpsraad en her-oprichter van de Sint Antoniustraditie, nu 26+ jaar geleden... Een warm applaus van
de talrijke aanwezigen werd daarbij naar "den hemel"gestuurd.... En Frans zag van hierboven dat het
goed was ! NOg even vermelden dat de opbrengst van de openbare verkoop meer dan 2000 euro
opbracht,(het vorige record van 1700 euro werd dus verpulverd !) geld dat zal gebruikt worden voor
de verfraaiing van Zaal den Abt.. Dank aan allen die aan dit evenement meegeholpen hebben...
………………………….
Invoegen 4 foto’s Sint-Antoniusfeesten
F4422d6 +F4422e6 +F4422f6 + F4422g6
………………………………..

MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN
ONZE SCHOOL WOLFSDONK
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 11 februari: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.
Maandag 5 tot en met Zaterdag 10 februari : Geen ochtendvieringen
GIJMEL
Zaterdag 10 februari: Eucharistieviering om 18.00 u.
- Voor het welzijn van alle parochianen.
WOLFSDONK
Zondag 11 februari: Eucharistieviering om 9.00 u.
-Jaargetijde voor Roza Verbeeck, H.Mis voor Emiel Brems en familieleden.
-Jan Vereycken, Rit Vereycken, Jef Sempels, Martha Vereycken.
-Frans Janssens vanwege de parochie.
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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
F4422h6
………………

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

