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2 december 2018 
Eerste Adventszondag 
Luc. 21,25-28.34-36 
Kop op! 
Onze wereld straalt geenszins rust en vrede uit. De zee van het leven wordt om de haverklap 
geteisterd door wilde terreuraanslagen of natuurrampen allerlei. Hele volkeren lijden onder geweld. 
En zelfs in het avondland van de welstellenden is angst nooit ver weg. Er gebeuren verschrikkelijke 
dingen in de wereld. En waar oorlogsgeweld alle menselijke dromen doorprikt, lijkt wel de hel 
losgebarsten. Een sterke omschrijving van zoveel onheil vinden we in de evangeliebladzijden waaruit 
de eerste zondag van de advent haar inspiratie haalt. 
Ze doet dit omwille van dat éne vers: 'Wanneer dit alles aan 't gebeuren is, richt dan je hoofd op, 
want de redding is nabij.' In de almaar donker-wordende dagen wordt het eerste adventskaarsje 
aangestoken. Maar in paniek vergeten mensen te geloven in dat klein lichtpunt.  
In al die chaos zijn ze tot allerlei kleine misdaden in staat. Er wordt gehamsterd en gestolen, en bedrog 
is dan nooit ver weg... als we ons eigen vel maar kunnen redden. Er zijn er ook die dik profiteren van 
de ontreddering. Het evangelie maant ons aan om niet weg te zinken in de roes van willen-vergeten. 
De vele zorgen mogen ons niet van de wijs brengen.  
'Kop op!' want de Mensenzoon komt er aan. We herinneren ons het verhaal van 'het stillen van de 
storm'. Wie is Hij toch, vroegen de leerlingen zich af, dat hij de felle stormzee tot bedaren kan 
brengen?' 
Wij worden uitgenodigd om woorden van hoop te laten rijpen in ons hart, zodat we op de donkerste 
plekken van de wereld en van ons kwetsbaar bestaan Gods uitgestoken hand niet loslaten of afwijzen. 
'Waarom toch zo'n paniek?' zegt Jezus tot Petrus die zich voelt wegzinken in de zee. En Hij greep 
Simon bij de hand.  
Ook vandaag zegt Hij tot ons: 'Wees maar niet bang; jullie vertrouwen en jullie verbondenheid met Mij 
zijn jullie redding ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JO HAAZEN SPEELT VREDESBEIAARD IN 
Op zondag 11 november 2018, precies 100 jaar na de Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, 
werd onze Vredesbeiaard ingespeeld door Jo Haazen, stadsbeiaardier van de Sint-Peter en 
Pauluskathedraal van Sint-Petersburg (Rusland). Hij begon met ‘Dan zal de beiaard spelen’ van Peter 
Benoit. De VIPS en de sponsors, die zich hadden ingeschreven voor de receptie in de kerk, waren al 
toegekomen om 14 u. Zij konden genieten van een mooie muziek. Onze koster Bart Verhaeghe had 
hiervoor plaatsgenomen aan het Pelsorgel. Zijn vrouw Indra en Hilde Debleser speelden dwarsfluit. Ze 
speelden onder meer het Concerto in A-dur van Michelle Corrette, de Triosonate in G-dur van Johann 
Joachim Quantz, en enkele mooie stukjes van George Philippe Telemann. Hun muziek werd 
afgewisseld door het jonge strijkkwartet Passion4strings, bestaande uit Amber Vanstechelman, Tuur 
Devroye, Anthe en Charis Neyens.  
Velen hebben genoten van hun prachtige muziek.  
Ondertussen werden de VIPS met een stadsgids rondgeleid in de kerk. Onder hen bevonden zich de 
ambassadeur van Japan en zijn  vrouw en vertegenwoordigers van de Ambassade van Ierland, de 
burgemeester van Solingen en zijn echtgenote, de ceo van de Koninklijke klokkengieterij Eijsbouts 
met zijn gevolg, en Marc Fierens, de abt van Averbode.  Anderen konden genieten van een hapje en 
een drankje en kijken naar een groot videoscherm dat was opgesteld op het doksaal boven de 
westelijke hoofdingang. Er werd vrij rondgewandeld in de kerk. Overal werden er overvloedig 
drankjes en hapjes uitgedeeld. Ook de tentoonstelling over de betekenis van 11 november en de 
Eerste Wereldoorlog, opgesteld in de zuidelijke zijbeuk, trok heel wat aandacht. Honderden mensen 
waagden het om onder de leiding van een stadsgids, in kleine groepen, de tocht naar boven te doen. 
Via de 195 trappen kon men eerst een kijkje nemen in de eerste torenkamer, waar een video een kort 
overzicht geeft van de Aarschotse geschiedenis, om dat uiteindelijk via een prachtige spiltrap uit te 
komen in de grootse ruimte van de klokkenkamer bij de beiaard, waar de gloednieuwe klokken alle 
bewondering en aandacht opeisen.  
Buiten werd er tot 16 u. door Marc Van Bets op de rijdende beiaard (van koningin Fabiola) van Mons 
gespeeld die vlak voor de kerk stond. De vele toeschouwers die stonden te wachten op de 
klokkenparade kregen zo een voorsmaakje van de echte beiaard die in de Onze-Lieve-Vrouwetoren 
werd geïnstalleerd.   
Rond 15.30 u. kon iedereen de kerk verlaten om buiten de grote klokkenparade te aanschouwen. 130 
mensen konden plaats nemen in de overdekte tribune op het Hertogelijk Plein. Er was veel regen 
voorspeld, rukwinden en zelfs onweer. Maar voor Aarschot hadden weergoden een uitzondering 
gemaakt. Het bleef droog ! De parade was indrukwekkend. Het feestelijk spektakel werd met luide 
stem aangekondigd door de Aarschotse Belleman. Een twintigtal praalwagens, getrokken door 
dubbelspannen van Dirk Hendrickx, Dries Janssens en Els, Etienne  Van Goidsenhoven en Leo 
Haesaerts en door een vierspan van Bart Gommers en Raf Braspenninckx. Er was ook hengst van de 
bouwhoeve Ruben Pierards. De fanfares van De Dalgalmen van Gelrode, De Sint-Pietersvrienden van 
Gijmel en  De Mottegalm van Rillaar, de Murgafanfare Agrum uit Heist-Op-Den-Berg, klaroenblazers, 
wagens die de Groote Oorlog evoceerden en uitbeeldden, dansers in klederdracht van de Aarschotse 
balletschool, het trommelkorps van de Chiro van Rillaar, vendelzwaaiers uit Genk, wagens waarop ook 
de andere martelaarssteden werden uitgebeeld, de vluchtelingen en een Britse oorlogstank, de 
nieuwe stadreus, hobbelpaardjes en een nar op stelten, Thebaanse trompetten uit Oudenaarde en 
helemaal achteraan volgde een rijdende beiaard van Hanswijk Mechelen, bespeeld door Elien Van den 
Broeck uit Meerhout.  
Het was voor onze stad een feestelijke hoogdag, waarop niet alleen de honderd jaar Wapenstilstand 
herdacht werd, maar ook de inhuldiging van de Vredesbeiaard luister werd bijgezet door een grootse 
klokkenparade doorheen het stadscentrum. Dit was de kers op de taart. Een dikke proficiat aan de 
fantastische bezieler en organisator Guillaume Alaerts. Na de parade galmden even de vier 
luidklokken van de kerk over de massa mensen. Iedereen keek naar boven. Dan werden de vensters 
geopend van de eerste torenkamer. Vier koperblazers, Thebaanse trompettisten uit Oudenaarde, 
kwamen in het geopende raam en kondigden het beiaardconcert aan. Op een groot scherm beneden 
zagen wij hoe een lenige beiaardier Jo Haazen met handen en voeten het stokkenklavier met hart en 
ziel genereus en melodieus bewerkte als verlengstuk van zijn eigen lichaam. De klanken die we te 
horen kregen waren een streling voor het oor.  



Onze dank gaat uit naar het stadsbestuur en de leden van de kerkfabriek, het beiaardcomité, de vele 
sponsors die dit mooie project  hebben mogelijk gemaakt, de deelnemers en medewerkers aan de 
klokkenparade,  de koninklijke klokkengieterij Eijsbouts uit Asten waar de 49 klokken werden  
gegoten. Dank ook aan de firma Van Loy die ervoor zorgde dat alles met de kraan naar boven werd 
gebracht. Maar er zou in Aarschot geen beiaard gekomen zijn zonder de jarenlange en enthousiaste 
inzet van onze beiaarddeskundige Marc Van Eyck.  
Hij is er blijven in geloven ook al moest het vaak langs hobbelige en kronkelige wegen met allerlei 
hindernissen. Zijn begeestering en bezieling werkten aanstekelijk en haalden ook heel wat twijfelaars 
en sponsors over de streep. De laatste dagen heeft hij uren tot ’s avonds laat doorgebracht in de toren  
om de verbindingen met het beiaardklavier en klokkenklepels goed af te stemmen. Wat hij tot stand 
bracht zal de eeuwen trotseren. Alle Aarschottenaren mogen fier en dankbaar zijn voor wat hij 
gepresteerd heeft voor onze stad. Marc, een dikke proficiat en duizend maal dank! Op 11 november 
vieren we Wapenstilstand. Maar voor velen ben je op deze dag ook één van ons geworden, een echte 
Oschotteneir, een ereburger van onze stad 
……………………………… 
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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: 9 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/
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DE VLIEGTUIGCRASH OP DE HEIDE IN WOLFSDONK (vervolg) deel 3 
 
Louis LAUREYS (Testelt, vader van informant Paul Laureys) was ooggetuige van de 
valschermspringers 
(Bron: De luchtoorlog in Oost-Brabant, 1993) 
 
‘Ik was pas terug op mijn werk in de schoenfabriek te Testelt en voerde met de zoon van de eigenaar een 
herstelling uit aan het dak van de fabriek. Opeens werd onze aandacht getrokken door het geronk van 
vliegtuigmotoren. Vanuit onze hoge positie zagen we heel goed een viermotorige bommenwerper op 
minder dan 1.000 m met brandende rechtervleugel uit de richting van Zichem komen. Opeens verschenen 
er kleine stippen, de één na de ander. Het volgende moment ontvouwden hun parachutes zich. Ik telde er 
vijf. Toen nog één en nog één. Enkele ogenblikken later spatte het toestel met een helle lichtflits uit 
mekaar. De motoren doken als bakstenen naar beneden gevolgd door stukken van de romp. Kleine 
stukjes aluminium bleven nog minuten lang naglinsteren in het zonlicht. Toen wist ik nog niet dat ik, 
nauwelijks enkele uren later, vanop dezelfde plaats, hetzelfde zou zien gebeuren (nl. het vliegtuig 
'Patches' dat op de Weefberg in Averbode neerstortte). Ik nam mijn fiets en reed in de richting van 
Ter Hoeve. Op de Molenberg, naast het kerkhof, lag het eerste neergekomen bemanningslid,Sullivan. Hij 
had zijn voet gekwetst en kon niet gaan. Tussen de omstanders waren er die de man met een fiets weg 
wilden brengen, maar uit zijn gebaren maakte ik op dat hij niet kon fietsen. Wanneer ik verder richting 
Wolfsdonk achter de school kwam had men net het volgende neergekomen bemanningslid uit een hoge 
lindeboom geholpen, Cowherd. Dezelfde personen die de eerste airman hadden geprobeerd mee te nemen 
vertrokken toen in de richting van de Mechelsebaan, gevolgd door tientallen mensen. Op de 
Mechelsebaan aan de afslag naar Spaningen ( Stokheidestraat in Testelt – Tuinbouwstraat in 
Wolfsdonk) lag de derde. Deze man, Troy, was zwaar gekwetst aan het hoofd en was bewusteloos. De 
mensen die met de tweede airman wegfietsten stopten even bij de zwaargewonde en ik zag ze iets 
wegnemen en dan snel vertrekken. Ondertussen was er een dokter gearriveerd en toen ik wilde 
vertrekken stopten er twee Duitsers op een motorfiets. Deze misten dadelijk het wapen en het valscherm 
van deze zwaargewonde airman. Met veel gebrul en dreigementen werd iedereen afgetast en gedwongen 
om zijn papieren te tonen. Ik zag dat het menens was. Na dat voorval ben ik terug naar mijn werk 
gereden en toen ik laat in de namiddag de tweede B-17 zag neerhalen (Weefberg) heb ik gewoon verder 
gewerkt.’ 
 
Wat gebeurde met de tien bemanningsleden? 
(bron: Paul Laureys '17 aug.1943. De raid op Schweinfurt’) 
 
Het neergestorte vliegtuig was een 'vliegend fort' of Boeing B-17 F met nummer 42-29559 OR-Q en 
het opschrift “STUP – N – TAKIT”. Het had als thuisbasis het vliegveld van Bassingbourn in 



Cambridgeshire. Het behoorde tot het 323ste bommenwerperseskadron van de 91ste 
bommenwerpersgroep en had als opdracht in Schweinfurt de fabrieken te bombarderen waar de 
kogellagers van de vliegtuigen werden gemaakt. 
We vertelden reeds dat in Wolfsdonk op de Heide drie bemanningsleden dood werden aangetroffen: 
in de romp assistent-boordmecanicien Gaynor en schutter Greager, in de cockpit co-piloot Dahlman. 
Zij werden met een vrachtwagen  afgevoerd naar het vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden, waar ze 
door de Duitsers op een kerkhof voor vijanden, het Feindfriedhof, werden begraven. Na de bevrijding 
werden de lichamen naar Amerika overgebracht. 
In Testelt zijn de zeven anderen met hun valscherm terechtgekomen binnen een afstand van 1 km en 
dat terwijl het toestel toch minstens 200 km per uur vloog. Ze reageerden dus razendsnel op het 
commando 'Bail out' of 'Ontsnap'. 
Sullivan (1), de bommenrichter, dook als eerste door het luik in de vloer van de neus-sectie. Hij landde 
op de Molenberg. Cowherd (2), de boordmecanicien, sprong door het geopende bommenluik en 
landde achter de school in de Leemstraat. Navigator Van Bemmel (3) ontsnapte als derde langs het 
luik in de neus en kwam tegen de Mechelsebaan in de  Spiesweg terecht. Terzelfdertijd werd de 
zwaargewonde staartschutter Troy (4) door Gaynor en Greager door een zijdeur van de staart naar 
buiten gewerkt. Hij viel dicht bij Van Bemmel in de Stokheide. Piloot Bennett (5), die dacht dat hij al 
door de ontploffing was naar buiten geduwd, kwam tegen de hoeve Van de Weyer in de Van der 
Stokkenstraat terecht. En in dezelfde straat landden ook rechterflankschutter Greager (6) en 
buikkoepelschutter Gaynor (7). De laatste kwam terecht op nog geen 500 meter van de gecrashte B-
17. 
Van hen konden de drie minst gekwetsten ontkomen aan de Duitsers: piloot Bennett, 
boordmecanicien Cowherd en navigator Van Bemmel. Over wat zij hebben meegemaakt vertellen we 
in de volgende bijdragen. De andere vier werden eerst afgevoerd naar het Bordet Ziekenhuis in 
Brussel. Daarna bleven ze wel krijgsgevangen tot aan de bevrijding in 1945. 
 
Hierbij een kaart waarop te zien is waar de twee B17-toestellen gevallen zijn. De cijfers duiden de 
landingsplaatsen van de zeven valschermspringers aan. 
…………………………….. 
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Reageren kan via renaatvdb35@gmail.com 

mailto:renaatvdb35@gmail.com
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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 8 december om 20.00 u.:  Irish songs & tunes 

Daoirí Farrell (IRL), Dave Munnelly (IRL) & Philip Masure (BE)  

……………………….. 
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'Derry' Farrell was een late roeping van de Ierse folk maar is nu een vaste naam in de scène van 
Dublin. De formidabele accordeonist Dave Munnelly is al een tijd in Nederland geland, en onze gitarist 
Philip Masure wordt evenveel gewaardeerd in Ierland als bij ons. Drie namen als een klok voor een 
heerlijke avond Ierse songs & tunes. 
 
Tickets: € 18,00 - via kerk.merodefestival.be,  
Contact: 
0498 75 82 96 
info@merodefestival.be 
www.wespvzw.be 
BE 0863.441.738 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------------------------------------------- 
 
 

LANGDORP 
 
ZONDAG 18 NOVEMBER :  FANFARE VIERT SINT-CECILIA  
Op zondag 18 november werd de viering in onze Sint-Pieterskerk opgeluisterd door de fanfare De 
Demervallei.  Zij vierden Sint-Cecilia, het patroonsfeest van de muzikanten.  Het werd een afwisseling 
van melodieën.  Het orgel begeleidde ons voor de kyriale van de viering. Maar het Sanctus van 
Schubert werd prachtig door de fanfare gespeeld.  Als slot werden we nog getrakteerd  op een 
symphonie van Händel.   Een daverend applaus bewees hoe mooi het was.   Langs deze weg willen we 
de dirigent en alle muzikanten van harte proficiat wensen voor de prachtige klanken. 
Het was echt adembenemend mooi ! Hartelijk dank daarvoor. Ook een dank u wel aan onze priester 
Paul voor het voorgaan. Het werd een fijne, verzorgde en vooral een intense Sint-Ceciliaviering.    
 
 
 

http://www.wespvzw.be/


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. 
 
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 
…………………. 
Invoegen flyer kerstconcert 
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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,…  
 
MEEGEDEELDE ACTIVITEITEN 
………………………… 
Invoegen affiche Gijmelse kerstmarkt 
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FEMMA ORGANISEERT  
7 December: Reis naar Marcienne-Kirchoven 
 
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 
 

OVERLEDEN IN DE HEER: LOUIS “de Witte” VAN THIELEN 

……………………… 
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Op 7 november overleed Louis Van Thielen in Kortenberg. 
Hij werd geboren op 29 november 1931, was de echtgenoot van Mevr. Lea Verbraeken. 
Louis was lid van verschillende verenigingen. 
Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de families onze deelneming aan.  Wij bidden dat 
Louis rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven. Dat hij mag thuiskomen in 
Gods Vaderhuis. 
 
 
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 
 

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


----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 

LANGDORP 
 
Zondag  2 december: Eucharistieviering om 10.30 u. 
-José Van Steyvoort. 
 
Ochtendvieringen: 
Dinsdag  4 december om 7.55 u. 
 
 

GIJMEL 
 
Zaterdag  1 december: Eucharistieviering om 18.00 u. 
-Voor het welzijn van alle parochianen. 
 
 

WOLFSDONK 
 
Zondag 2 december: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Emiel Vandeschoot en Maria Alaerts. 
- Louis Alaerts en Maria Andries. 
- Emma Beyens-Firmin Aerts, zoon en schoonzoon. 
- Frans Janssens en Jan Verecyken vanwege de geburen van de Veerlestraat. 
- Jaargetijde voor Marcel Sempels, Alfons Van Dijck-Maria Wuyts, Alfons Aerts,  
  Marcel van Roosbroeck, Reddy Haesevoets. 
- Jaargetijde voor Gerard "'Louis" Steurs en de familie Steurs. 
- Jaargetijde voor Theresia Wouters, Familie Wellens-Wouters, Louisa Sannen, 
  Gustaaf Scheveneels en Francois Heylen. 
- Karel en  Francois 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. 
 
………………… 
Invoegen knipsel parochiezaal 
F4422m48 
…………… 

 
 
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 
 
 
 

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


 
 


