
Week: 34 editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
26 augustus 2018 
------------------- 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 
 
JOS PEETERS EREBURGER VAN AARSCHOT 
……………………………. 
Invoegen van 5 foto’s Jos Peeters 
F4422a34+F4422b34+F4422c34+F4422d34+F4422e34 
…………………………….. 

      
 

    



 
 
In de kerk van Langdorp werd Jos Peeters onder grote belangstelling tot ereburger gekroond van de 
stad Aarschot. Jos heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt als promotor van de sport, in het bijzonder 
van de fietseling. Schepen van Sport Geert Schellens en Etienne Van der Biest, oud-bestuurslid 
Sportplus en verslaggever van de Fietseling Hageland -Zuiderkempen belichtten allebei Jos op een 
gevatte wijze als de grote roerganger van de sport, die met een onverdroten ijver en met een niet 
aflatende inspanning, zich jarenlang heeft ingezet met allerlei initiatieven  voor de fietseling in onze 
streken. Hij wist duizenden mensen op de been, of beter op de fiets, te brengen en  dit gedurende 
meer dan veertig jaar. Hij had vooral aandacht voor de details. Alles moest steeds picobello in orde 
zijn. Hij wilde de sport maken tot een zaak  voor iedereen. Hij was een duvel-doet-al. Jonas Danckers 
wist in een boeiende uiteenzetting Jos te typeren als voorzitter van de Kerkfabriek van Langdorp Sint-
Pieter. Jos was iemand die alles wist te regelen en samen met zijn vrouw Maria allerlei 
restauratiedossiers wist aan te pakken. Hij klopte steeds bij de juiste mensen aan, zowel bij de stad, 
provincie of bij de Vlaamse Gemeenschap. Onder zijn voorzitterschap werden er twee klokken 
gegoten voor de Langdorpse toren, gevonden beeldjes van de H. Maria Magdalena (15de eeuw) en  de 
H. Sebastiaan (16de eeuw) van onder het stof gehaald en opgefrist. Voor de schilderijen uit de 17de en 
18de eeuw slaagde Jos erin om de juiste en de goedkoopste weg te vinden voor hun restauratie.  
Burgemeester Peeters benadrukte de grote invloed en het belang van Jos voor de stad Aarschot. Jos 
heeft door zijn grandioze inzet onze  stad op de kaart gezet en zijn stempel gedrukt op het 
sportgebeuren. Jos kreeg dan ook terecht de verdiende oorkonde van het stadsbestuur. Hij staat nu op 
de lijst van heel wat verdienstelijke ereburgers. In zijn dankwoord bracht een geëmotioneerde Jos 
hulde aan het stadsbestuur, zijn medewerkers van de fietseling. Hij sprak ook zijn waardering uit voor 
zijn vrouw Maria. Het was een mooie plechtigheid, die gepresenteerd werd door Wendy Janssens. 
Organist Rik Pijpers verzorgde de muzikale intermezzo’s op het Robustelly-orgel. Na de plechtigheid 
volgde een goedverzorgde receptie, aangeboden door het stadsbestuur. Eddy Lembrechts zorgde voor 
een videoreportage over het Spel zonder grenzen 1978 en de 15de Fietseling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENGELS JEUGDORKEST IN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK 
…………………………. 
Invoegen foto concert :graag over 5 kolommen plaatsen 
F4422f34 
…………………………. 
Op woensdag 22 augustus treedt het Ealing Youth Orchestra om 19.30 u. op in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Ze spelen werk van Rossini, Grondahl, Walton en Rimsky-Korsakov. De inkom is gratis. 
Wij mogen dit ensemble van meer dan zestig jongeren als eerste ontvangen. ’s Anderendaags zijn ze te 
gast in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen en op vrijdag 24 augustus zullen ze optreden in de Sint-
Salvatorkathedraal van Brugge.  Een buitenkans voor alle Aarschottenaars ! Zorg dat je erbij bent ! 

 
26 augustus 2018 
Eenentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 7,31-37 
Persoonlijk ingrijpend 
Wat Jezus doet met de doofstomme die ze Hem aanbrengen om te genezen, helpt ons nadenken over 
'hoe God mensen warm maakt voor zijn Blijde Boodschap.'  
Onze kerkgeschiedenis (en ook die van de Islam) heeft vaak karaktertrekjes vertoond van massale 
veroveringsdrang. Ogenschijnlijk leek dat aan te slaan. Het christendom werd in het westen immers 
een voor eeuwen gevestigde macht die, mede door de kolonisatie, de halve wereld veroverde om 
christen te zijn. (De Islam is in een gelijkaardige opmars al jaren bedrijvig.) Maar heel deze macht-
constructie lijkt nu in elkaar te storten. De Kerk heeft het in onze moderne tijd al lang niet meer voor 
het zeggen. Een huis (een kerk) op los zand, houdt niet langer stand. Wat blijft er nog over, tenzij we 
durven te kijken naar onze fundamenten. Dat doen we best aan de hand van evangelieverhalen. 
Luister hoe Jezus ons van zulke mentaliteit (het voor het zeggen hebben) geneest. Vooreerst neemt Hij 
ons even weg uit de sociale druk. 'Geloven' moet immers een echte, ongedwongen en persoonlijke 
keuze worden. Vervolgens raakt Hij ons aan op de zere plek, met z'n eigen speeksel nog wel. Hij is zelf 
immers de voornaamste spreekbuis van Gods liefde voor de mensen. Als we ons daardoor laten 
beroeren, wars van alle wereldse wartaal, komt er ontegensprekelijke klaarheid. Het goddelijk 
karakter van dit gebeuren vertelt Marcus door te verwijzen naar het intiem contact van Jezus met zijn 
Vader. Hij 'slaat zijn ogen ten hemel' om die openheid (effata!) te bewerken.  
Deze religieuze dimensie van dit verhaal mogen we zeker niet over het hoofd zien. Hier ligt het diep 
geheim van echte godsdienstigheid. God mag ons aanraken in al onze gebrekkigheid. Hij is in staat om 
ons voor zich te winnen door persoonlijke aanraking. De macht (werkwijze van een veroverend 
christendom) zegt: 'Gott mit uns!' of 'God bless Amerika'. Daar palmen we zelf God in om voor onze 
kar te spannen. Hier, in dit verhaal,  worden we door God aangeraakt met genezende kracht.  
Als Kerk vandaag zullen we ons zelf moeten laten aanraken door deze heelkundige ingreep, willen we 
morgen nog van Gods goedheid kunnen getuigen. Onze tong komt maar los om Gods lof en weldaden 
te verkondigen als we ons laten aanraken met de genezende kracht van Jezus (die naam betekent 'God 
redt') die zich manifesteert in wat mensen voor elkaar betekenen en doen. Een goddelijk gebeuren is 
dat. 



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:  
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. 
 
NATUURPUNT AARSCHOT ORGANISEERT:  
‘14de Dag van de Molenheide’ 
 
Zaterdag 1 september: Avondterras, vanaf 18 00 u. 
Bij een drankje en een versnapering de zon zien zakken, in een idyllisch decor, onder de wieken van 
de heimolen, middenin de Langdorpse natuur. Een unieke ervaring! 
Zondag 2 september: Openluchtontbijt van 09.00 u. tot 11.00 u. 
Ontbijten in openlucht, onder de Heimolen …….kan het nog charmanter? We bieden 4 verschillende 
formules aan. Deze vind je terug op: https://sites.google.com/site/dagvandemolenheide/ 
Reserveren tot maandag 27 augustus via molenheideontbijt@gmail.com 
(stuur je naam en soort & aantal ontbijtjes door) 
 
 
 
 

http://www.sintpieterlangdorp.be/
mailto:fa921058@skynet.be
https://sites.google.com/site/dagvandemolenheide/
mailto:molenheideontbijt@gmail.com


Zondag 2 september: Molenfeesten, vanaf 13.00 u. 
Groot volksfeest onder de heimolen met tal van activiteiten: 
 
- optredens (Fanfare Wolfsdonk, Hamaril academie Rillaar, Wanda) 
- huifkartochten 
- ponyrijden 
- springkastelen 
- grime 
- streekproductenmarkt 
- ambachtenmarkt (imkerij, beleefboerderij, ...) 
- heimolenbezoek met infostand en verkoop van meel 
- wandeling met gids door het natuurgebied en omliggende bossen (om 15.00 u.) 
- neerhofdieren kijken (Hagelands Neerhof) 
- promostands van Natuurpunt, Levende Molens, Oxfam, Hof van Vlaanderen, 
   De  Snorhaar 
- ijskar, verse pannenkoeken, zelfgemaakte taarten, belegde broodjes, ... 
 
En natuurlijk een ‘megaterras’ in openlucht, waar je kan genieten van een uitgebreid aanbod aan 
drankjes en hapjes. Gezelligheid troef!  
Iedereen is van harte welkom. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
…………………………… 
Invoegen flyer mosselfeest 
F4422g34 
…………………………… 

 
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 
30 augustus: Opendeurdag van 18.00 u. tot 20.00 u. 
19 september: Scholenveldloop  
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
……………………….. 
Invoegen flyer Mosselweekend 
F4422h34 
……………………….. 

 



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 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
KVLV WOLFSDONK: EETDAG  OP 2 SEPTEMBER 
Iedereen is van harte welkom op de ‘Jaarlijkse eetdag van KVLV Vrouwen met vaart –Wolfsdonk’ op 
zondag 2 september vanaf 11.30 u. tot 18.00 u. in Zaal ‘Den Abt, Wolfsdonk. 
Op de kaart: stoofvlees, videe, croques, allerhande ijsjes.  
 
 
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 
Zondag 26 augustus: Gebedsviering 10.30 u. 
- Maria Goossens, Jozef en José Van Steyvoort. 
- Jgt. Fons Wouters. 
  
Ochtendvieringen: 
Vrijdag 24 augustus om 7.55 u. 
Zaterdag 25 augustus om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag 25 augustus: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- Maria Torfs vanwege de parochie. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 26 augustus: Gebedsviering om 09.00 u. 
- Karel Heylen en familie. 
 
 

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

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. 
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………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422i34 
…………… 

 
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 
 
 
 
 
 


