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VRIJDAG 21 SEPTEMBER LUIDDEN OOK IN LANGDORP, WOLFSDONK EN GIJMEL DE  
KLOKKEN VOOR DE VREDE 
………………………… 
Invoegen foto klok 
F4422n40 
……………………….. 

 
Hoorde u op vrijdag 21 september om 18.00 u. de klokken van onze Langdorpse kerken extra lang 
luiden? 
Ook Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel luidden mee de klokken voor ... de VREDE ...  
Als aanloop naar 11 november 2018 luidden op dat moment in heel Europa klokken voor de 
internationale VN-dag voor de Vrede en het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. In het 
kader van ‘Ringing the bells across Europe for the International Day of Peace’ klonken in heel 
Vlaanderen klokken, bellen, beiaarden en carillons... 
 
Het evenement kaderde in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, de Dag van de Vrede en 
de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het initiatief werd genomen door Duitsland 
en krijgt navolging in heel Europa. Ook Vlaanderen nam dus deel en dat was op 21 september massaal 
te horen. Zowel de luidklokken in alle kerken van het land als verschillende beiaarden speelden een 
miniconcert voor de Vrede. Om 18u stipt startten ze met Beethovens Ode aan de vreugde, dé Europese 
Vredeshymne bij uitstek. De Vlaamse Beiaard Vereniging stelde hiervoor een aantal vredesliederen en 
andere aangepaste vredesmuziek ter beschikking. Het luiden van de klokken is symbolisch voor wat 
we met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed willen doorgeven en onderstrepen: het belang 
van solidariteit en van ons rijke erfgoed in Europa. 
 
Voor de Vlaamse overheid gaat het ook om waardevol immaterieel cultureel erfgoed. De rituele 
handelingen van het manueel klokkenluiden in Vlaanderen – enkel nog te horen in Roeselare, Hamme-
Zogge en Leuven Keizersberg - en de Vlaamse beiaardcultuur staan beide op de ‘Inventaris 
Vlaanderen voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed'. De beiaardcultuur wordt ook door UNESCO 
erkend als 'best practice' voor de borging van immaterieel erfgoed. 
Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz: ‘Al duizend jaar markeert het luiden van de klokken het leven 
en de tijd in Europa, of het nu gaat over het werk, de rust of het gebed. Het gaf aan het leven een 
hoorbare structuur. Vandaag klinken miljoenen klokken in heel Europa: van torens van kerken en 
stadhuizen, belforten en begraaf- en herdenkingsplaatsen. Ook bij ons zingen klokken en beiaarden 
mee voor de vrede. Ik ben verheugd met dit evenement, dat zowel de vrede in Europa als ons erfgoed 
in de kijker plaatst.’ 



 
 
7 oktober 2018 
Zevenentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 10,2-16 
………………………………. 
illustratie 27ste zondag dhj 
F4422a40 
………………………………. 

 
Gezinsmoraal 
Op het eerste gezicht lijkt dit zondagsevangelie op een pleidooi voor het klassieke gezin: de trouw van 
man en vrouw en de openheid voor kinderen. Een meer toepasselijke bladzijde uit het evangelie kan 
de Kerk moeilijk vinden om haar gepreekte huwelijksmoraal te bevestigen.  
Het pleidooi van de Farizeeërs is hier alleszins gewonnen spel. Het klassiek huwelijkspatroon, man-
vrouw en kinderen overtreft de uitzonderingsregel, die alleen maar een ontsnappingsroute kan zijn 
voor zieke harten.  
De hamvraag is echter: hebben wij wel aandachtig genoeg geluisterd naar Jezus' argumentatie? In de 
schepping, zegt Jezus, zit een natuurlijke aantrekkingskracht van mensen voor elkaar ingebakken, 
sterk genoeg om de navelstreng van afkomst door te knippen om zo die nieuwe, uitdagende relatie 
belangrijker te gaan vinden dan wat tot nog toe natuurlijke banden waren. Met andere woorden, liefde 
krijgt hier voorrang op afkomst. Liefde is immers op de eerste plaats niet bestemd om terug te geven 
maar wel om verder te geven.  
Tegenwoordig is in sommige gevallen de opdeling man-vrouw grondig gewijzigd. Maar ook hier geldt: 
wat liefde (die, als ze oprecht is, altijd naar God verwijst) verbindt, moeten menselijke voorschriften 
niet willen op de helling zetten. Ook voor hen geldt de aanbeveling: trouw te zijn! In vele gevallen zien 
we zelfs bij hen de drang om voor kinderen te zorgen. Mij niet gelaten; al heb ik bijkomende vragen 
voor deze kinderen die vroeg of laat ook hun bio-vader of bio-moeder willen kennen. 
De slotregels van dit zondagsevangelie kunnen ons misschien helpen. De leerlingen verjagen de 
kinderen, maar Jezus omarmt ze. De wortels van Gods koninkrijk zijn vooral bij hen te vinden die zijn 
als kinderen. En 'het voor een kind opnemen' is alleszins prijzenswaardig. 
 
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 :  
ROZENKRANSGEBED VOOR GELOOF, LEVEN EN VREDE IN FATIMA-GIJMEL ! 
Gelovigen van Polen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en andere naties verenigden zich onlangs om de 
ROZENKRANS te bidden.  Ook België sluit zich er bij aan.  Onze parochies beantwoorden ook graag die 
oproep en wij sluiten er ons ook bij aan.   
Op zaterdag 13 oktober om 15.00 u. is het de verjaardag van de laatste verschijning van Onze Lieve 
Vrouw te Fatima in 1917. 
In de mooie Fatima-kerk van Gijmel bidden we allen samen het rozenhoedje.   Ook aan onze kinderen 
wordt er gedacht en krijgen ze een filmpje van de verschijning te zien. 



Het programma voor die namiddag is als volgt samengesteld : 
14.45 u. : kerk wordt opengesteld 
15.00 u. : bidden van de blijde en de droeve mysteries 
16.15 u. : korte pauze 
16.30 u. : Projectie van het tekenfilmpje “ De dag waarop de ZON danste, het waargebeurde verhaal 
van Fatima.” 
17.00 u. : Bidden van de glorievolle mysteries, samen met de kinderen 
17.30 u. : Tijd van stil gebed voor wie wil 
18.00 u. : Eucharistieviering , 28 e zondag door het jaar met regelmatige verwijzing naar de verjaardag 
van laatste verschijning en het zonnewonder in Fatima. 
  
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met ons te komen bidden, bidden over de grenzen 
heen, voor België en de wereld. Naar Jezus door Maria. 
 
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:  
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. 
 
 
 

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


CONCERTEN IN DE SINT-PIETERSKERK VAN LANGDORP 
…………………………….. 
Invoegen logo Merodefestival 
F4422b40 
…………………………… 

 
Merodefestival begon vorig seizoen met een nieuwe concertreeks in de prachtige Sint-Pieterskerk van 
Langdorp. Onbekend werd snel bemind, en niet zelden eindigde de avond met een spetterende 
staande ovatie. Verras jezelf en ontdek de wereld in dit tweede seizoen met Galicische warmte, Ierse 
folk, gitaargeluiden uit Frankrijk, of zachte klanken uit Zweden of Irak, naast groepen van bij ons, vaak 
in een originele combinatie. 
 
En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp. 
 

Zaterdag 13 oktober om 20.00 u.:  Gitaren op wereldniveau 

  
 Kevin Seddiki & Ruben Machtelinckx (FR-BE) 

 
……………………….. 
Invoegen foto Kevin en Ruben 
F4422c40 
………………………. 

 
 



Kevin & Ruben zijn twee gitaristen die bekend zijn binnen de jazz maar ook ver daarbuiten. Kevin 
Seddiki speelt ook Griekse, Arabische of Argentijnse muziek, en maakt dit najaar een cd met 
accordeonist Jean-Louis Matinier. Ruben Machtelinckx speelt met Nils O(met /erdoor)kland, Veder, 
Linus en heeft nu een solo programma banjo. Samen zijn het twee ambassadeurs van de gitaar en van 
de improvisatie, die een heel eigen wereld creëren. Puur gitaar en banjo, zoals nog nooit gehoord! 

Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,  
Contact: 
0498 75 82 96 
info@merodefestival.be 
www.wespvzw.be 
BE 0863.441.738 
Paul Van Ostaijenlaan 47-3001 Heverlee 
 
Hieronder enkele sfeerbeelden van het Merodeconcert op zaterdag 22 september: ‘Ialma 'Camiño'  
Met dank aan fotograaf  Steven Vanderaspoilden. 
…………………………… 
Invoegen 4 foto’s concert 
F44212d40 + F4422e40 + F4422f40 + F4422g40 
………………………… 

 
 

 

http://www.wespvzw.be/
http://kerklangdorp.strikingly.com/ialma-camino


 

 
 

 
----------------------------------------------------- 
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 
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie 
14 november: Pedagogische studiedag 
 
 
 



 
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 
 
SAMANA GIJMEL: BELANGRIJKE MEDEDELING 
Ben je zelf ziek of zorgbehoevend of ken je iemand uit je buurt die soms eenzaam is of die wij blij 
kunnen maken met een bezoekje ? 
Laat ons dan iets weten :    0494704190 of  016 56 96 87 
Dank voor jullie medewerking  
………………………………….. 
Invoegen affiche Rozekrans 
F4422h40 
………………………………… 

mailto:ni.adams@telenet.be


 
 
 



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 
17 oktober: Schoolactiviteit ’Verzet tegen de armoede’ 
20+21 oktober: Pannenkoekenfeest 
23 oktober: Opendeur kleuterschool om 10.30 u. 
27 oktober tot 5 november: Herfstvakantie 
14 november: Pedagogische studiedag 
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA ORGANISEERT  
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 
JAARTHEMA STAP JE MEE ? 
 
Stamp met je schoenen 
spetter met je laarzen 
klak met je hakken 
schuifel met je sloffen 
roffel met je klompen 
waggel met je schaatsen 
pronk met stiletto's... 
 
Het was een boeiende nieuwe start. 
We zetten grote stappen doorheen het schooljaar 
met boeiende momenten voor iedereen. 
 
We zetten stappen van vriendschap 
we zetten stappen van vreugde 
we zetten stappen van vrede 
we zetten stappen, stappen 



……….. 
invoegen  4 foto’s school 
F4422i40 + F4422j40 + F4422k40 + F4422l40 
……………. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
WARME OPROEP 
Ter gelegenheid van de Kerstviering op dinsdag 25 december doen we een warme oproep aan 
iedereen om het parochiekoor te komen versterken.  
 
Van harte welkom ! De geplande repetities, telkens van 09.45 u. tot 11.00 u. zijn: 
21 oktober 
4,11 en 25 november 
2, 16 en 23 december 
Of neem contact op met Leo Janssens: 013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be 
 
 

 

mailto:leo.janssens6@telenet.be


 
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 7 oktober: Eucharistieviering 10.30 u. 
- Maria Amanda Liekens. 
- Lutgarde Mabilbe vanwege de parochie. 
- Louis en Frans Weckhuysen, Elisa Pauwels, Marcel Verhoeven en Maria Mertens. 
- Jgt. Frans Verbruggen, Jozef Verbruggen, Emma Strackx en Célestine Strackx. 
  
Ochtendvieringen: 
Zaterdag 6 oktober om 7.55 u. 
Dinsdag 9 oktober om 7.55 u. 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  6 oktober: Eucharistieviering om 18.00 u. 
- René Milis en Tille Van Aelst. 
- Jgt. Jozef Theys en Josefien Verbruggen. 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 7 oktober: Eucharisieviering om 10.00 u. 
- Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
- Louis Alaerts en Maria Andries. 
- Frans Janssens en Jan Vereycken vanwege de geburen van de Veerlestraat. 
- Alfons Corten-Maria Huygens, kinderen en kleinkind. 
- Alfons Vandijck-Maria Wuyts, Alfons Aerts, Marcel Vanroosbroeck en Reddy  
   Haesevoets. 
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----------------------------- 

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 
F4422m40 
…………… 

 
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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