
 

 

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF  
EN SINT- ROCHUS. 
 

HEILIGE LODWIJK VAN MONTFORT 
 
ZONDAG om 9.30  viering 

elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering 

elke VIERDE zondag van de maand woord- en communiedienst 

 

 
HEILIGE PIUS X 
 

Zaterdag  30 november. H. Andreas, apostel. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 1 december. Eerste Zondag van de Advent. 
11.15 u. Plechtige hoogmis., verzorgd door ons koor.  
Zaterdag 7 december. H. Ambrosius. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 8 december. Tweede zondag van de Advent. 

11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. 
 

 
SINT - JOZEF  

 

Vieringen & woord- en communiedienst 

 

Zaterdag om 18 u in de weekkapel. 

Zondag om 11u45 in de kerk. 

 

Elk tweede weekend van de maand is er geen eucharistieviering maar wordt wel een 
woorddienst voorzien met uitreiking van de communie. 

Wie meer informatie wenst, kan terecht op het parochiesecretariaat. 

 

SINT - ROCHUS 
 

Zaterdag 30 november. H. Andreas, apostel. . 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey.  

Zondag 1 december. Eerste Zondag van de Advent. 



 

 

08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. voor 
de overleden leden van ons kerkkoor; Zlm. Clara Bacquaet; Zlm. Jozef  

Van Doren; Zlm. Frans Vermeulen; Zlm. Gilbert Rombouts: Zlm. Maria  
Haems en Zlm. Jeannine Van den Heuvel.         
Maandag 2 december. Z. Jan van Ruusbroec. 

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 3 december. H. Franciscus Xaverius.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 4 december. H. Johannes van Damascus. 

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 5 december.  
08.00 u. Ochtendviering. 

Vrijdag 6 december. H. Nicolaas. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering.  
Zaterdag 7 december. H. Ambrosius. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 8 december. Tweede Zondag van de Advent. 

08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Julien 
en Mady Blomme-Geerts; Zlm. Louisa Gabriels; Zlm. Gilbert Rombouts; 

Zlm. Maria Haems en Zlm. Jeannine Van den Heuvel. 
 

 

 
LEVENSLOOP FONS HOUTMEYERS, (tweede deel). 
 

In september 1952 begon ik in de Zesde Latijnse op het College van Geel. 
Priester Leon Heps was onze klastitularis. 
We zaten met een kleine dertig leerlingen in de klas 

en we zouden met ongeveer dezelfde groep doorgaan tot in Retorica. 
Het was een zalige tijd. 

We fietsten elke dag van Eindhout naar het College, 9 Km. 
Onderweg groeide de groep telkens aan, 

en meestal werd het een groepje van een zestal studenten. 
Onderweg werd er ook plezier gemaakt 
en regelmatig kwam er wel een spurtje. 

Ik reed ’s morgens naar de Mis in Eindhout 
daarna naar huis voor het ontbijt en dan naar Geel. 

Met het weekend en wanneer er verlof was 
werd er thuis hard meegewerkt. 

Op vakantie gaan zat er bij ons niet in 
maar op zondag gingen ik naar de Ochtendviering en daarna naar de Hoogmis. 



 

 

In de namiddag gingen we naar het Lof en daarna was alles vrij 

en kwamen er vrienden om te spelen of te wandelen. 
De collegetijd verliep zonder moeilijkheden 

en in september 2058 koos ik er dan voor  
om naar het Seminarie te gaan in Mechelen. 
Het was dan van half september tot 1 november op het seminarie. 

Op 1 november gingen we naar de Metropool in Mechelen 
om de vespers te zingen en daarna mochten we naar huis voor een paar dagen. 

Met Kerstmis mochten we dan terug naar huis  
nadat we de Vespers hadden gezongen. 
De lessen waren voor de helft in het Frans en voor de helft in het Nederlands. 

Twee opmerkelijke gebeurtenissen. 
Onze vader had een accident met een paard 

en zijn longen en ribben waren gekwetst. 
Hij had heel veel pijn en lag in het hospitaal in Geel. 

Ik was bij hem op bezoek en hij dacht dat hij misschien zou sterven. 
En hij zegde me : “Je bent op het seminarie. Blijf het doen zolang je het met 
volle goesting doet. Denk je er aan om te stoppen, stop dan ook. Maar als het 

met mij zou mislopen dan moet je niet stoppen om thuis te helpen. Onze Louis 
zal zeker zijn plan trekken en je mag gerust verder naar het seminarie blijven  

gaan.” 
Een héél andere gebeurtenis. 

Ik had vier broers. Mijn oudste broer was boomkweker en zou vader opvolgen. 
Wij mochten geen concurrent worden voor mekaar. 
Ik kon dus geen boomkweker worden maar ik kon wel zorgen voor zaaigoed en 

plantgoed en voor stekken en vermeerderen. 
Op het seminarie zijn verschillende medestudenten gestopt en iets anders  

begonnen. Dat was heel gewoon. 
Ik was ook niet echt zeker dat ik Priester zou worden gewijd en daarom bleef ook 
de mogelijkheid van iets in tuinbouw open. 

Op een gegeven moment belde mijn broer me  
dat ze volgende dag zouden gaan stekken en hij vroeg of ik het wou leiden. 

Het was voor de Directeur vanzelfsprekend dat ik dus naar huis mocht 
om daar mee te werken. 

Het ging er dus wel heel gewoon aan toe. 
Wat nodig was moest kunnen. 
In het vijfde jaar moesten degenen die legerdienst moesten doen 

naar de Cibie, waar we opleiding kregen als brancardier. 
Het was 4 maanden opleiding in Aalst, 

daarna 4 maanden in een Militair Hospitaal, Luik, Antwerpen of Brussel. 
Dat was wel een hele ervaring. 

Tijdens de Cibie gingen de lessen van het seminarie verder 
en we hadden dus telkens een halve dag militaire opleiding, 
en een halve dag zaten we op de schoolbanken voor Theologie. 

Daarna was het terug Mechelen voor het laatste jaar Seminarie. 
We zijn op het Seminarie begonnen met 72 leerlingen 

en na zes jaar zijn we gewijd met 39. 
Met 20 werden wij gewijd in de Kathedraal van Antwerpen 



 

 

en in Mechelen- Brussel waren er 19 wijdelingen. 

We zijn gewijd op 27 juni 1964 en op 12 juli ben ik begonnen 
als onderpastoor in Sint-Rumoldus Deurne. 

Een Zalige tijd !!! 
(volgende week schrijven we verder …) 
 

 
HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN 
 
* repetitie koor in de kerk van LODEWIJK VAN MONTFORT,  

   elke woensdag om 20.30  -  22.00 
 

* CLUB 19 samen creatief bezig zijn in Kriekenhof 
de eerste vier dinsdagen in de maand om 20.00 

1e dinsdag klappen en breien, eigen handwerk meebrengen 
2e dinsdag kaarten, 3e dinsdag crea,  
4e  dinsdag kaarten of klappen en breien 

 
* DOE CLUB elke donderdagmorgen in Kriekenhof om 10.00  

 
* KWB en ZIEKENZORG SAMANA KRIEKENPIT. 

 

 
HEILIGE PIUS X  
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 28 november om 14.30 u. zijn we weer uitgenodigd  

om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 

 
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE … 

Op vrijdag 29 november om 11.00 u. zijn we uitgenodigd  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 

Het kan zoveel deugd doen. 
Je komt toch ook ? 
 

 
                            

SINT-JOZEF  
 

woensdag 27 november (4de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 



 

 

13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 

19.00 – 22.00 FEMMA, creatieve workshop, in cafetaria Drakenhof 
donderdag 28 november (4de) 

14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, dansen, zaal Drakenhof 1 
vrijdag 29 november (5de) 
zaterdag 30 november (5de) 

18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 1 december (1ste) 

11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 2 december (1ste) 
13.30 – 16.00 FEMMA, kernvergadering cafetaria Drakenhof 

dinsdag 3 december (1ste) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 

woensdag 4 december (1ste) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 

9.30 ZIEKENZORG SAMANA SINT-JOZEF, kernbestuur, Drakenhof 3 
13.30 - 17.00 pétanque in SORM 
donderdag 5 december (1ste) 

vrijdag 6 december (1ste) 
zaterdag 7 december (1ste) 

18.00 woord- en communiedienst in weekkapel 
zondag 8 december (2de) 

11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
 
 

 
SINT-ROCHUS  
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 28 november mogen we weer samen bidden, 
zingen en vieren. 

Het kan deugd doen op die manier bij elkaar te zijn 
en elkaar ook te steunen hierin. 

In november, méér dan anders denken we aan geliefden 
die gestorven zijn. 

Je komt toch ook ? 
 
KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING … 

Op donderdag 28 november te 20.00 u. in Familia. 
Er is zeker nog veel te vertellen over “De Warmste Week”. 

We kijken ook weer samen vooruit. 
Heb je zelf ook punten die je wenst aan te brengen? 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
ONS KERKKOOR VIERT HET FEEST VAN SINT-CECILIA … 

Op zaterdag 30 november is het inderdaad Feest  
voor de mensen van ons koor. 



 

 

Het is elke donderdagavond repetitie  

en elke zondag wordt de Hoogmis heel fijn verzorgd. 
Nu mag het eens écht FEEST worden. 

We komen samen in Familia om 16.00 uur 
en de fondue is voorzien rond 17 uur. 
Maak er weer een onvergetelijk Feest van !!! 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 

Op maandag 2 december op de pastorie. 
Het wordt zeker weer een héél gezellige namiddag, 
waarbij we weer mooie stukjes zullen maken. 

We praten ook nog na over “De Warmste Week”.  
Je komt toch ook ? 

 
AANBIDDING ALLERHEILISTE … 

Op donderdag 5 december van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Kom je ook even langs om mee te bidden? 
Het kan deugd doen even tot rust te komen. 

We hebben elkaar hierbij ook hard nodig !!! 
 

EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 5 december  te 14.30 uur worden we weer verwacht 

om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
We maken er samen weer een héél fijne viering van. 
Je komt toch zeker? 

 
OKRA NODIGT UIT VOOR TRAMMEN … 

Op woensdag 27 november trammen naar het MAS. 
Bijeenkomst halte Eksterlaar om 13 uur.  
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 

Op donderdag 28 november. 
OKRA NODIGT UIT IN VERGADERCENTRUM DE STROMING-AUDITORIUM. 

Nationalestraat 111 te Antwerpen. 
Op maandag 2 december. 

“ De haven van Antwerpen en het havenbedrijf.” 
Door Christeaan De Block, kapitein ter lange omvaart/Havenbedrijf Antwerpen. 
Voor meer info zie uw academie brochure,  

U gegeven met info van september. 
 

 
ER KOMEN VEEL NIEUWE INWONERS 
IN ONZE PAROCHIES … 
WE WILLEN GRAAG EEN FOLDERKE BEZORGEN 
OM ONZE PAROCHIES EVEN VOOR TE STELLEN … 
 



 

 

Welkom in onze buurt, uw buurt, onze parochies ! Met deze brochure willen wij u 

kort informeren over het verenigingsleven in uw buurt. Uw woning bevindt zich in de 
Sint-Rochusparochie of de H.Pius X-parochie. Beide parochies hebben een vrij actief 

verenigingsleven.  De Sint-Rochuskerk bevindt zich in de Sint-Rochusstraat.  De 
parochiezaal is gelegen om de hoek in de Karel Govaertsstraat 53.  
De H.Pius X-kerk bevindt zich in de Corneel Franckstraat, met aansluitend de 

parochiezaal. Uw kinderen kunnen school lopen in de vrije basisschool “Andromeda”: 
De Kleine Ster (kleuters en lagere klassen) bevindt zich aan de Herentalsebaan met 

ook een ingang aan de Dascottelei.  De Grote Ster (hogere klassen)  bevindt zich aan 
de Van den Hautelei met ook een achter- ingang aan de Dascottelei.  
gvgbandromeda.wordpress.com  

   
  

SINT-ROCHUSPAROCHIE Het kloppend hart van de parochie is het parochiecentrum  
Familia (Jef Huygh Theater), Karel Govaertsstraat 53, Deurne dat beschikt over een 

ruime feest-toneelzaal met  ingerichte keuken. Ook zijn er twee kleinere zaaltjes voor 
vergaderingen en feestjes. In het ruime café, waar steeds iedereen welkom is, is een 
uitgebreid gamma aan dranken en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.  

Er is tevens een groot scherm, waar regelmatig sportuitzendingen rechtstreeks 
kunnen worden bekeken.   Uniek aan dit gegeven: het café is elke avond open. 

www.familiadeurne.be  
  

Verenigingen hieraan verbonden: • Atelier Teater: Deze amateur-toneelkring brengt 
2 x per jaar een voorstelling, gespreid over meerdere dagen, AT brengt zowel de 
traditionele billenkletsers als meer ernstige stukken. www. atelierteater.com  

  
• Femma: De beweging voor vrouwen die zorgt voor culturele, educatieve en 

informatieve activiteiten, hobby- en knutselnamiddagen. 
www.femma.be/nl/groep/deurne sint - rochus  
  

• KWB: Dé gezinsgerichte vereniging waar echt iedereen welkom is, en waar veel 
activiteiten op het programma staan, voor ieder wat wils, zoals etentjes, sporten, 

quiz, culturele uitstapjes, kindvriendelijke activiteiten, de jaarlijkse kampeerweek...  
Bij KWB zijn ook jonge gezinnen aangesloten. home.scarlet.be/spb14306  

  
• Okra: De vereniging die gericht is op  55+ers,  tweemaal per week wordt 
samengekomen voor een gezellige babbel. Ook cultuur en sport, zoals regelmatig 

een fietstocht, staan bij deze vereniging regelmatig op het programma. 
okradm.live.statik.be/tre fpunt/deurne - st - rochus  

  
• Zangkoor: Het zangkoor verzorgt de wekelijkse Hoogmis op zondag, en heeft een 

uitgebreid en soms verjongend repertoire zodat elke viering toch weer een beetje 
anders klinkt. Na de zondagsmis wordt er zondag nog nagenoten in het gezellige 
café van Familia, elke week op donderdagavond is er repetitie.  

  
• Chiro Icarus: Zoals in vele steden en gemeenten is ook hier de chiro actief. Deze is 

te vinden in de lokalen tussen de kerk en het parochiecentrum. Een enthousiaste 
leidingsploeg zorgt elke zondagnamiddag voor een leuk en gezellig programma. Ook 



 

 

kunnen deze jongeren jaarlijks mee  op het tiendaagse zomerkamp.  Ingang:  

grasveldje naast Familia www.facebook.com/chiroicarus  
  

• Koninklijke biljartclub Sint Rochus: Familia beschikt over twee biljarttafels die 
verzorgd worden door deze biljartclub.  Tijdens de week kan er gerust gebruik van 
worden gemaakt, op zaterdag is het clubavond, en regelmatig worden er andere 

biljartclubs uitgenodigd. users.telenet.be/kbc - sint - rochus  
  

• Davidsfons Menegem:  Lokale afdeling van deze culturele vereniging verspreid over 
gans Vlaanderen, die zich inzet voor onze taal, onze kunst en onze Vlaamse cultuur. 
Onder het motto ‘Cultuur beleef je samen’ worden er daguitstappen, 

museumbezoeken, voorstellingen en lezingen georganiseerd.  c ontact: menegem - 
deurne@davidsfonds.net   

  
  

H.PIUS X-PAROCHIE; 
Naast het kerkgebouw bevindt zich de ontmoetingsruimte. Deze is open op 
zondagmiddag of tijdens activiteiten van de verenigingen. Onder het kerkgebouw 

bevindt zich een ruime zaal, geschikt voor feesten. Verenigingen hieraan verbonden: 
• Femma: De beweging voor vrouwen. Net zoals in de Sint-Rochusparochie staan er 

educatieve en informatieve activiteiten op het programma, kookavonden, enz.  
Meerdere keren per jaar wordt samengewerkt met Femma Sint-Rochus. 

www.femma.be/nl/groep/deurne pius -x 
  
  

• Samana:   Een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met CM. Deze heeft tot doel 
personen met een chronische aandoening en/of een handicap, en eenzame mensen 

op te zoeken.  Er staan aangepaste activiteiten op het programma, zoals  een uitstap 
met liftbus (en gids) naar een toneel- of muziekvoorstelling, enz. Ook heeft Samana 
een hobby-afdeling.  www.st - rochus.be/ s amana - p ius 

  
  

• Okra: Deze vereniging voor 55+ers heeft een eigen lokaal ter beschikking waar 
zowel kan worden gebiljart als een praatje gemaakt met  

een tasje koffie. Ook reizen, zwemmen, kaarten… staan op hun programma.   
 www.st - rochus.be/ o kra - p ius 
  

  
• Scouts: De lokalen van de 88ste scouts Pius X Deurne bevinden zich niet in de 

directe omgeving van het parochiehuis, maar aan de groene rand van de parochie. 
De scoutsleiding zorgt voor tal van toffe activiteiten, die doorgaan op 

zondagvoormiddag. Af en toe kan dat ook een vrijdagavond zijn, een ganse dag, of 
een heel weekend… Ook trekken de scouts een keer per jaar op kamp. 
www.scoutspiusx.be 

  
  

Tot slot… Beide parochies maken deel uit van de pastorale eenheid  “Heilige 
Christoffel”.  



 

 

  

Vieringen St.-Rochus  
Maandag:  8 u.          

Dinsdag:  8 u en 19 u.  
Woensdag:  8 u en 19 u.  
Donderdag:  8 u.        

Vrijdag:  8 u en 19 u.  
Zaterdag:  8 u en 18 u.  

Zondag:  8.30 u en 9.30 u.  
 
Vieringen Heilige Pius-X 

Zaterdag: 17 u. 
Zondag: 11.15 u.  

  
Meer informatie over beide parochies, alsook hun geschiedenis vindt op:             

www.st-rochus.be 
 
 


