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GOUDEN PRIESTERJUBILEUM VAN HUUB GERITS 
De abdijgemeenschap van Averbode vierde zaterdag 4 september het gouden priesterjubileum (50 
jaar) van confrator Ambroos Huub Gerits. 
Huub was pastoor en deken in Averbode en Aarschot. 
Eigenlijk had Huub al vorig jaar gevierd moeten worden, maar door de coronamaatregelen kon dat 
niet. Nu de maatregelen versoepeld zijn, mag er terug gevierd worden ook in de abdijgemeenschap. 

 
Huub Gerits, geboren in 1945, legde in 1965 zijn professie af en werd in 1970 tot priester gewijd. 
Huub was in die 50 jaar jeugdpastor in Averbode, daarna pastoor en later ook deken van Averbode en 
districtsdeken Hageland Noord.  In 2000 werd hij pastoor te Aarschot en later was hij er ook deken.  
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag stopte Huub in 2015 als deken in Aarschot. 
 
Bijna 50 jaar zit medebroeder Huub in contact-en gespreksgroep tussen joden en christenen.  Anno 
2021 is hij in de abdij van Averbode sinds een jaar verantwoordelijk voor de zoeken-en 
bejaardenafdeling als ziekenmeester. 
 
[Bron: Hageland Expres] 



 
20 september 2021 
Vijfentwintigste zondag door het jaar 
Marcus 9,30-37 

 
Zich bukken 
En weeral is Jezus daar met een heel bijzondere les voor zijn leerlingen apart. Een heel moeilijke les 
over de Mensenzoon die verworpen zal worden en ter dood gebracht; maar die zal opstaan op de 
derde dag. Zijn vrienden verstaan er niets van, maar zijn alleen bezig met hun eigen toekomst. Als een 
meester-leraar geeft Hij dan zijn geheimen prijs vanuit een voorbeeld met een kleine peuter als 
leerstof. Kijken wij even mee naar die kleine.  
Mooi om zien: opa met zijn pril-trippelend kleinkind aan de hand! Opa bukt zich, want de pagadder 
kan met moeite die grote hand grijpen. Je zou zeggen: 'pak dat kindje toch op je arm!. Dat zal opa 
bijtijds wel doen, maar het moet ook zelf leren stappen. Opa zal afgemeten zijn grote passen meer dan 
halveren. Hij zoekt voortdurend het ritme dat de peuter aankan. Die doet dan ook blijmoedig meer 
dan zijn best. 
Wie is hier de grootste? Wie is de held van het verhaal? Opa doet hier met liefde wat zijn kleinkind van 
hem verwacht. Hij bukt zich en doet hiermee zijn best om zijn lieveling te helpen groeien. Hij staat 
volledig ten dienste. 
Wie dit doet voor elke kleine medemens die niet meekan, is aan 't meebouwen aan het Rijk Gods. Dit is 
de praktijkles die Jezus toevoegt aan de theorie waar zijn leerlingen niets van begrepen hadden. Zij 
waren met andere dingen bezig. Zij waren niet bij de les. Hun interesseerde alleen wie de mens is met 
het hoogste aanzien. De praktijkles van Jezus illustreert wonderwel zijn geheim van liefhebben: zich 
bukken onder de kleinzieligheden van machtsstructuren om mensen, die daaronder lijden, innerlijk 
vrij te maken van zulk machogedrag. 
De boodschap van Jezus begint bij een innerlijke vrijheid. Opa was de grootste en de sterkste. Maar 
liefde voor zijn kleinkind krijgt hier volstrekt voorrang. Wat een boodschap! Blij nieuws is in aantocht, 
want één is bereid zich te bukken voor de hele mensheid, ook al moet hij daarvoor door een hel van 
onmenselijkheid.  
Trachten we met ons polletje steeds zijn grote hand vast te houden, want Hij leert ons de weg naar het 
ware leven. En heel misschien kunnen we dan af en toe nog even opa spelen voor anderen. Wat een 
geluk dat er opa's zijn die zich bukken voor hun kleinkinderen om ons de grondregels van christelijk 
samenleven te illustreren. 
 
 
 
SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be 
(klikken op FORMULIEREN of ‘belangrijke levensmomenten’) of via het zonesecretariaat: 
016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 
Doopvieringen 
Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand 
binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk 
doorzenden naar ni.adams@telenet.be 
 

mailto:ni.adams@telenet.be


Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het 
zonesecretariaat. 
 
Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken 
maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken. 
 
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den 
Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12) 
 

 



 
----------------------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
------------------------------- 
GIJMEL 
 
SAMANA BETREURT 
 
Maria Thiels, echtgenote van Jos Roelants,  is overleden op 22 augustus.. 
Zij werd geboren in Langdorp op 27 april 1939. 
De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. 
Samana biedt aan de beproefde familie haar oprechte deelneming aan en gelooft dat Maria nu thuis 
mag komen in Gods Vaderhuis.  

 
 
CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE 
Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info 
over onze parochie (foto’s en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be 
 
ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT 
ZONESECRETARIAAT 
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, 
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone 
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 
LANGDORP 
SECRETARIAAT SINT-PIETER 
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be 
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij). 
 
GIJMEL 
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA 
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. 
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel. 
 
 



WOLFSDONK 
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT 
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be 
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u  in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. 
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden 
uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs 
te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail. 
 
 
PAROCHIEBLAD 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be 
 
 
KERKFABRIEK 
 
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze 
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen 
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of 
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of 
mark.vanderborght@belgacom.net). 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
VIERINGEN 
 
GIJMEL 
Zaterdag 18 September: Eucharistieviering 18.00u.  
- Voor het welzijn van alle parochianen 
 
WOLFSDONK 
Zondag 19 september: Eucharistieviering om 09.00 u. 
- Frans Deckers vanwege OKRA 
- Lief Verreydt vanwege de geburen 
- Hilda Van Ouytsel vanwege de parochie 
- Frans Heylen-Angele Peeters en familie 
 
LANGDORP 
Geen vieringen 
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NUTTIGE ADRESSEN 
----------------------------------------------------- 
WACHTDIENSTEN 
 
Huisarts 
Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de 
wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de 
feestdag. 
Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292 
Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560 
www.mediwacht.be 
 
Apothekers 
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u. 
www.apotheek.be 
ZALEN 
 
Zaal Den Abt Wolfsdonk 
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck 
telefoon: 0477/18.20.68 
Reserveren kan via www.denabt.be 

 
Parochiezaal Gijmel 
contactpersoon: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 


