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15 AUGUSTUS: FEEST TENNHEMELOPNEMING VAN MARIA 
 
God onze Vader, 
in ons samenzijn bent U aanwezig,  
voelbaar nabij in elke mens,  
ons gegeven om van te houden. 
Zoals Maria worden wij in uw hemel opgenomen,  
gaandeweg, dag na dag,  
dank zij allen die zich door U 
zó laten grijpen dat ze voor ons de Christus worden. 
Wij hopen en bidden  
Wij bidden U 
dat wij naar haar voorbeeld 
de hoop levend houden. 
Dat vragen wij 
dat die hemel te beurt mag vallen  
aan allen die met ons deze aarde bewonen, 
vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART  
BLOEMENHULDE IN GIJMEL OP DINSDAG 14 AUGUSTUS OM 18.00 u. 
………………. 
invoegen foto patroonsfeest Gijmel 
F4422a32 
………………. 

 



Op 14 augustus, vieren wij in Gijmel om 18.00 u. het patroonsfeest van onze parochie. 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen talrijke ruikers tuinbloemen het beeld van Onze Lieve Vrouw 
versieren. Het zangkoor zorgt zoals altijd voor de prachtige muzikale omkadering. 
Na de viering drinken we allemaal tesamen  nog een fris glaasje om deze feestelijke avond gezellig af 
te sluiten. Iedereen is van harte welkom ! 
 
TENHEMELOPNEMING VAN MARIA: 
PROCESSIE  LANGDORP SINT-PIETER OP WOENSDAG 15 AUGUSTUS 
“De dag waarop onze parochiegemeenschap sinds 9 jaar de processie inricht vanaf het kapelletje van 
de Donk naar onze Sint-Pieterskerk.” 
Deze eerste alinea stond vorig jaar ook in het parochieblad. Het zou de 10de keer zijn dat de processie 
kon doorgaan.  
Spijtig hadden de weersomstandigheden dit verhinderd.  
Toch werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Donk naar de kerk gebracht waar om 10.30 u. de 
plechtige eucharistieviering plaatsvond.  
Ondertussen zijn de voorbereidingen getroffen voor de 10de uitgave en de taken verdeeld.  
Het is en blijft een plechtige optocht waarbij de parochianen en andere gelovigen in of buiten de kerk 
blijk geven van hun geloof en verering van Onze-Lieve-Vrouw van de Donk die wordt meegedragen 
samen met het Allerheiligste Sacrament onder het baldakijn. 
Op de rustplaats aan het kapelletje van de Sint-Pietersschool zal de priester de zegen geven met het 
Heilig Sacrament.  Daarna wordt de processie verder gezet tot in de kerk waar om 10.30 u. de 
plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden. 

 
Kom mee opstappen achter het H. Sacrament en / of versier je huis, geniet van de devote sfeer, het 
bidden en zingen samen met het zangkoor alsook de muzikale ondersteuning van onze plaatselijke 
fanfare de Demervallei verhoogt de sfeer. 

 
Wij willen deze traditie in ere houden, tevens als eerbetoon aan onze vrijwillige medewerkers en –
werksters die al die jaren hebben gewaakt en zorg gedragen over het Donkkapelletje en hun Lieve 
Vrouw.  
…………………………… 
invoegen 2 foto’s processie 
F4422b32 + F4422c32 
……………………………… 

 



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. 
 
……………………………. 
Invoegen flyer groepsfietstocht 
F4422d32 
……………………………. 

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


 
 
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 
 
OVERLEDEN: JEAN BEYNAERTS 
Op 27 juni overleed Jean Beynaerts, echtgenoot van wijlen Margriet Vranken. 
Jean  werd geboren in Rillaar op 23 mei 1944. Hij was lid van Okra en van Duivenbond ‘Den Arend’. 
De uitvaartplechtigheid had plaats op donderdag 5 juli. 
Langs deze weg bieden wij als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming aan.  Dat Jean rust 
en vrede mag vinden bij de Vader, de Heer van alle leven.  Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
Een herdenkingsviering vanwege de parochie wordt opgedragen op dinsdag 14 augustus om 18.00 u. 
 
OVERLEDEN: ZUSTER ALBERTA (MARIA BRAECKMANS) 
…………………. 
invoegen foto zuster Alberta 
F4422e32 
…………………. 

 
Zuster Alberta werd geboren in Waarloos op 25 januari 1927 en is in stilte van ons heengegaan in het 
WZC ‘Mariënhove’ in Malle op 5 juli. 
De uitvaart en verijzenisliturgie vond plaats op donderdag 12 juli in Westmalle. 
De ganse parochiegemeenschap biedt aan de familie en de zusters van Gijmel  zijn christelijk 
deelneming aan.  
 
In 1999 vond zij de weg naar Gijmel, om te genieten van de gezonde lucht, altijd tevreden en 
goedgezind.  Immer vriendelijk en vrolijk, zo kenden we haar. 
Zuster Alberta was een sterke persoonlijkheid en steeds in de weer voor iedereen. 

mailto:ni.adams@telenet.be


Op 3 oktober 2014 werd Westmalle haar nieuwe thuis. 
 
Vanwege de parochie Gijmel wordt er een herdenkingsmis opgedragen op  dinsdag 14 augustus om 
18.00 u.  
 
OVERLEDEN: MARIA TORFS 
Op 17 juli overleed Maria Torfs, echtgenote van Jules Claes. 
Maria werd geboren in Langdorp op 23 november 1941. Zij was lid van het kerkkoor Zingenderwijs 
en van Okra. 
De uitvaartplechtigheid had plaats op dinsdag 24 juli. 
Langs deze weg bieden wij als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming aan.  Dat Maria rust 
en vrede mag vinden bij de Vader, de Heer van alle leven.  Dat zij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. 
Een eucharistieviering vanwege de parochie zal plaatsvinden op  zaterdag 25 augustus om 18.00 u. 
 
DOOPVIERING 
Op zondag 8 juli werden, door priester Paul,  2 kindjes gedoopt in de parochiekerk Fatima-Gijmel: 
Lowie Roden, geboren op 19 januari ’18, zoontje van Bart Roden en An Ooms. 
Nore Scheveneels, geboren op 12 januari ‘18, dochtertje van Alan Scheveneels en Ina Wouters.  
Langs deze weg wensen we de dopelingen, hun ouders, meters en peters en de ganse familie van harte 
proficiat.  Dat ze door de goede zorgen van hun familie mogen opgroeien tot vreugdevolle 
mensen.  Dat zij gesterkt door het sacrament van het doopsel, liefdevolle leerlingen van Jezus mogen 
worden. 
…………………………. 
invoegen foto doopviering 
F4422f32 
………………………….. 

 



 
OKRA-GIJMEL OP BEZOEK BIJ DE ALPACA’S 
Okra-Gijmel ging op 18 juni op bezoek bij de alpaca's. 
Deze prachtige dieren leven op een kweekboerderij in Kaulille. We welden er welkom geheten met 
een lekker stuk taart en koffie. 
In een film konden we zien hoe de alpaca's leven in het Andesgebergte. 
We kregen ook wat te horen over hun familieleden: lama's en vicunias. 
Nadien gaf de gastheer een kundige uitleg over de leefgewoonten van de dieren op zijn boerderij. In 
de stal konden we kennis maken met volwassen dieren en hun lammeren. 
We konden ook de zachtheid van de wol voelen. Na een bezoek aan hun winkeltje was het tijd voor 
een drankje. Om 17.00 u. volgde er nog een smakelijke broodmaaltijd. 
Aan alle mooie liedjes komt een einde en dus ook aan deze geslaagde uitstap. 
Bedankt aan allen die meegingen voor het toffe gezelschap namens het bestuur. 
  
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 
……………………….. 
Invoegen flyer Mosselweekend 
F4422g32 
……………………….. 

 



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 
 
ONZE SCHOOL 
Afscheid 6L 
Onze zesdeklassers namen afscheid van Onze School.  Samen met hun gezin, mochten ze genieten van 
een gezellige receptie op een warme zomeravond.  Ze lieten hun talenten nog even zien.    
Ook op de laatste schooldag toonden ze aan de kinderen hun talenten. We mochten ook met zijn allen 
heel erg genieten van een ijsje...  En nu: fijne vakantie aan iedereen ! 
……………………….. 
invoegen 2 foto’s zesde klas 
F4422h32 + F4422i32 
……………………….. 

 
 



 
Kleuterdiplomafeest 
De kampioenen van juf Carine lieten aan ouders en grootouders zien dat ze klaar zijn voor het eerste 
leerjaar. Proficiat aan allen ! 
…………………………….. 
invoegen 2 foto’s kleuterdiploma 
F4422j32 + F4422k32 
…………………………….. 

 
 



 
 
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 12 augustus: Eucharistieviering om 10.30 u. 
- Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
Woensdag 15 augustus: Eucharistieviering om 10.30 u. 
Maria-Tenhemelopneming 
- Voor Onze Lieve Vrouw van de Donk. 
-  Frans Helsen, Louisa Torfs, ouders,schoonouders en familie, Gerard Louis Steurs , 
    Louis   Luyten, Ida Van den Brande. 
-  Jozef Verbruggen en Maria Janssens, E.H. Frans Verbruggen, Maria Verbruggen en  
   André Witvrouwen. 
 
Ochtendvieringen: 
Dinsdag 14 augustus om 7.55 u. 
Donderdag 16 augustus om 7.55 u. 
 

mailto:leo.janssens6@telenet.be
mailto:sophie.buyck@telenet.be


GIJMEL 
 
Zaterdag 11 augustus: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Familie Buelens-Van Halen. 
 
 
Dinsdag 14 augustus: Eucharistieviering om 18.00 u. 
Vigilie van Maria-Tenhemelopneming 
Patroonsfeest: Bloemenhulde en receptie 
- Louis Cumps, ouders, schoonouders en al de overledenen van de familie. 
- Maria Verbiest, dochter Gaby Corbeels en overleden familie Corbeels. 
- Jean Beynaerts vanwege de parochie. 
- Zuster Alberta vanwege de parochie. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 12 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Voor het welzijn van alle parochianen. 

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

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 
F4422l32 
…………… 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:leo.janssens6@telenet.be


 
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 
 
 
 
 
 


