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                                                                         ZALIG PASEN 
……………………… 
Illustratie Pasen 
F4422a13 
…………………….. 

                                                                                                                                               

Pasen 

Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap, 
de frisheid van een dauwtrip, 
de ochtendzon tegemoet. 
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde 
barsten uit de knop, 
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude. 
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach 
twee vragende ogen 
hoop in woord 
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde. 
Zo is verrijzen: 
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood. 

Pasen: 

nooit te vroeg, 
nooit te laat.  

(Katleen Boedt) 
………………………….. 
Illustratie Jezus leeft F4422b13 
…………………………. 

 
 



1 april 2018 
VERRIJZENISZONDAG 
Koloss. 3,1-4; Johannes 20,1-9 
Verrijzenismensen 
Paulus legt menigmaal het accent van ons christen zijn in het huidige leven. Zo ook op deze 
Paaszondag in zijn Kolossenzenbrief waar we duidelijk lezen: “Jullie zijn immers gestorven en jullie 
leven is nu al met Christus geborgen in God”. Deze opvatting over ‘verrijzenis’ staat heel sterk in 
contrast met de algemeen verspreide en sterk ingewortelde meningen en gezegden hieromtrent, die 
maken dat ‘geloven in verrijzenis’ doorgaans wordt opgeschoven naar ‘leven na de dood’. Wij spreken 
dan van een hiernamaals. Voor de meeste mensen begint geloven maar een rol te spelen als een 
geliefde medemens sterft of als zij zelf de dood in de ogen kijken. 
Jezus zelf zet deze misvatting recht in zijn gesprek met Martha bij de dood van haar broer Lazarus. Zij 
heeft het daar over ‘verrijzenis op de oordeelsdag’ maar Jezus repliceert: “Al wie leeft en gelooft in Mij, 
zal in eeuwigheid niet sterven.” De vreugde van ‘verrijzenis’ moeten we niet zoeken in het (lege) graf. 
Wij zijn nu reeds met Christus gestorven aan de mens die alleen op zichzelf is aangewezen. Wij mogen 
nu al volop genieten van het vertrouwen dat we wonen in het hart van Gods liefde zelf.  
Bij het doopsel wordt ons die zekerheid gegeven: Jouw naam staat voor altijd gegrift in de palm van 
Gods hand!’ Het centrum van geloven moeten we vooral zoeken en beleven in het hart van onze 
levensjaren, van klein tot groot. Moest het hoofdaccent van ons christen zijn daar komen te liggen, zou 
het meteen een gans ander getuigenis worden, een waarvan en waarvoor hoopvol en blijmoedig te 
leven valt. 
…………….. 
Begin kader 
……………… 
                              VIERINGEN TIJDENS DE GOEDE WEEK EN PASEN 
 
Witte Donderdag : 29 maart 
19.00 u. : Viering in Wolfsdonk 
Goede Vrijdag : 30 maart 
15.00 u. : Kruisweg in Sint-Pieter 
19.00 u. : Kruisverering in Fatima-Gijmel 
Stille Zaterdag : 31 maart 
20.00 u. : Paaswake in Sint-Pieter 
Pasen : 1 april 
09.00 u. : Paasviering in Wolfsdonk 
10.30 u. : Paasviering in Fatima-Gijmel 
…………………… 
Einde kader 
…………………… 
WIJZIGING VIERINGEN LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK  
 
APRIL 
Zaterdag 14 april: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Zondag 15 april:  Vormsel om 11.00 u. in O.L.V-van Fatima, Gijmel 
Zondag 22 april: Viering om 09.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Zondag 22 april: Eerste Communie om 10.30 u. in Sint-Antonius Abt, Wolfsdonk 
 
MEI 
Woensdag 9 mei: Viering om 18.00 u. in Sint-Pieter, Langdorp 
Donderdag 10 mei: Eerste communie om 11.00 u. in O.L.V-van Fatima, Gijmel  
 
 
 
 



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:  
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  
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. 
 
ACTIVITEITEN NATUURPUNT 
 
Zaterdag 14 april: Beheerwerkdag op de Molenheide in Langdorp. Afspraak om 09.00 u. aan de 
Heimolen, hoek Windmolenstraat- Molenheidestraat in Langdorp. Meer info bij Luc Storms, 016 50 12 
13 of luc.storms@skynet.be 
 
Zaterdag 21 april: Beheerwerkdag in de Meertsels in Aarschot. Afspraak om 13.30 u. op de hoek van 
de Meertselstraat – Liersesteenweg in Aarschot. Meer info bij Marcel Velle, 0494 30 21 66 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be
mailto:luc.storms@skynet.be


Zondag 13 mei: Bloemenwandeling in Achter Schoonhoven. Op dit moment staan knolsteenbreek, 
pinksterbloem en breedbladige orchis in bloei. De ideale periode om de wandelaar te laten genieten 
van onze bloemrijke hooilanden. Afspraak om 14.00 u. aan de St. Pieterskerk van Langdorp, 
Langdorpsesteenweg 299. Meer info bij Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99 of linda.ronny@skynet.be 
 
Zaterdag 26 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud 
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de Vorsdonkloop. Om 14.30 u. start van de 
orchideeënwandeling in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten, om 15.30 u. pannenkoekenloop 
voor kinderen, om 17.00 u. start Vorsdonkloop (verschillende afstanden). Dit alles vertrekt op het 
pleintje aan het einde van de Wipstraat-Vorsenzang in Gelrode. Ook terras met hapje-tapje, 
kinderanimatie, muziekoptredens. Meer info bij Jan De Wyngaert, 016 56 62 52 of 
vorsdonkloop@gmail.com 
 
Zondag 27 mei organiseren turnclub Gezwind en lenig uit Gelrode, de buurtbewoners van het oud 
station en Natuurpunt Aarschot voor de 13de keer de een vroegochtendwandeling in Vorsdonkbos-
Turfputten met ontbijt.  Afspraak  om 07.00 u. op het pleintje aan het einde van de Wipstraat – 
Vorsenzang in Gelrode. 
Meer info en inschrijven voor het ontbijt: vorsdonkloop@gmail.com 
 
-------------------------------------------------- 
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. 
 
NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNIE 
Samen met hun ouders en familie, kwamen op zondag 18 maart de kinderen, die binnenkort hun 
eerste communie gaan doen, naar de kerk.   Vlak voor de voorbeden, stapten ze naar voor in de kerk 
en vertelden ons hun naam.  Volgende kinderen mogen met Hemelvaart volwaardig deelnemen aan de 
eucharistieviering : 
Bartholomeeusen  Anna 
Bergen Jarne 
Franssen Sien 
Geens Annelies 
Van de Velde Ine 
Van Eynde Mirthe 
Proficiat aan alle kinderen en aan de juffen Nadia en Petra om de kinderen voor te bereiden op hun 
eerste communie.  Dank u wel aan priester Paul voor het voorgaan van de mooie viering. 
……………………………… 
Invoegen foto Naamopgave 
F4422c13 
……………………………… 
 
 

mailto:linda.ronny@skynet.be
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SCHOOLKALENDER SINT-PIETERSSCHOOL 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


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 
Vrijdag 30 maart: Vastenvoettocht 
Zondag 15 april:  Vormsel en Plechtige geloofsbelijdenis  
Donderdag 10 mei : Eerste communie in de kerk van Gijmel  
Zaterdag 26 mei: Tuinfeest 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
 
FEMMA ORGANISEERT . 
23 April: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
28 Mei: Brunch en Ontbijt om 19.00 u. 
25 Juni: Koken op drukke dagen om 19.00 u. 
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 
 
OVERLIJDEN: MARCEL MAES 
…………………… 
Invoegen foto Marcel Maes 
F4422d13 
……………………. 

 
Marcel Maes ‘Miki’ werd geboren in Langdorp op 30 september 1943 en overleed in 
Wolfsdonk op 7 maart 2018.  
Marcel was lid van de Landelijke Gilde Testelt. 
Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen. Wij bidden dat Marcel 
rust en vrede mag vinden bij de Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
 
LENTESCHOONMAAK IN WOLFSDONK 
………………………….. 
Invoegen foto poetsploeg 
F4422e13 
……………………….. 

 
Hartelijk dank aan onze vrijwilligers ! 
 



GOUDEN JUBILEUM 
………………………. 
Invoegen foto Tuur en Manske Peeters 
F4422f13 
…………………….. 

 
Proficiat aan Tuur en Manke Peeters voor hun 50ste huwelijkksverjaardag. 
  
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
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 
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----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
 
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag- Kruisweg om 15.00 u. 
 
Zaterdag 31 maart: Stille zaterdag-Paaswake om 20.00 u. 
-Adolphine Van De Weyer, Mario, Kris, Nicole,Edward Peeters en familie. 
-Voor een bijzondere intentie. 
 
Ochtendviering: 
Maandag 2 april om 09.00 u. 
 

GIJMEL 
 
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag-Kruisverering om 19.00 u. 
 
Zondag 1 april: Paaszondag-Eucharistieviering om 10.30 u. 
-Jgt. Elisabeth Van Brussel en Victor Lemmens. 
-Jgt. Mil Luyten, Erwin Luyten, Albert Luyten, Alfons Luyten en Rozi Holemans, 
 André Van   Aelst en alle overleden familieleden. 
-Alfons Van de Weyer, Gaby van Hirtum en alle overleden familieleden. 
-Alfons Thielemans, Anna Weckhuysen en Lutgarde Rutten. 
-Jozef Torfs, Anna Verbinnen en Armand Mijten.  
 

WOLFSDONK 
 
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag-Viering om 19.00 u. 
 
Zondag 1 april: Paaszondag-Eucharistieviering om 09.00 u. 
-Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
-Louis Alaerts en Maria Andries. 
-Roger Vanhelmont, Maurice Vanhelmont en echtgenote, Frans Vandenbrande, 
  Mari  Schellens, Jos Vandenbrande, Roza Vandenbrande en familie. 
-Rikske Appels vanwege de parochie.  
 
 

 

 

 

 

 

 



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

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 
F4422g13 
…………… 

 
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 
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