DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST
ZONDAG om 9.30 viering
elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering
elke VIERDE zondag van de maand woord- en communiedienst
Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in
het parochienieuws
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 19 oktober. H. Johannes de Brébeuf, H. Isaak Jogues en H.
Paulus van het Kruis.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 20 oktober. Negenentwintigste Zondag door het Jaar. Zlm. Leentje
Smets.
11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.

SINT JOZEF
VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST
ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel
geen vieringen in juli en augustus
ZONDAG om 11.45 viering in de kerk
In het algemeen elke TWEEDE en VIJFDE zondag woord- en communiedienst
met uitzondering van speciale vieringen.
Woord- en communiedienst gaan niet altijd exact de tweede en vijfde zondag door
ook de vieringen verspringen soms van datum. Daarom worden zij alsook de speciale
vieringen tevens apart vermeld in het parochienieuws. Indien bij zondag in het
parochienieuws niets vermeld wordt, is het een viering.

Elke laatste maandag van de maand om 19.30, meditatie werkgroep Diepgang in
weekkapel wordt ook vermeld in het parochienieuws.
SINT-ROCHUS
Zaterdag 19 oktober. H. Johannes de Brébeuf, H. Isaak Jogues en H.
Paulus van het Kruis.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 20 oktober. Negenentwintigste Zondag door het Jaar.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Ludo De Backer; Zlm. Overledenen van
de Familie Thoné; Zlm. Andre Lodts en Zlm. Louis Celen.
Maandag 21 oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 22 oktober. Kerkwijdingsfeest. H. Johannes II, paus.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Woensdag 23 oktober. H. Johannes van Capestrano.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Donderdag 24 oktober. H Antonius Maria Claret.

08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 25 oktober.
08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Zaterdag 26 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

DE HERFSTFEESTEN WAREN WEER EEN TOPPER !!!
Op 26 september hadden we het OKRA-ETENTJE.
Op 28 september was er de kaas- en wijnavond.
Op 3 oktober kwam het biljarttornooi.
Op 4 oktober was er de Quiz voor alleman.
Op 5 oktober was er de Comedy-avond.
Op 6 oktober was er dan het Treffen scouts en Chiro.
En op 6 oktober ook het restaurant.
Het werden onvergetelijke feesten en Joris zorgde voor
enkele foto’s die een beetje weergeven van de fijne sfeer.
Joris, héél veel Dank hiervoor !!!

HEILIGE 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
PAROCHIETEAM …
Op woensdag 16 oktober te 14.00 u. worden we weer verwacht
op de pastorie.
We hebben zeker weer heel wat te bespreken en denk ook zelf reeds na
over wat je wenst aan te brengen.
De viering van Allerheiligen komt er aan
en dan denken we weer aan de mensen die het voorbije jaar gestorven zijn.
We bidden voor de overledenen en wensen de familieleden heel veel sterkte.
EUCHARISTIEVIERING TOL …
Op vrijdag 18 oktober om 15.00 uur.
We willen reeds samen bidden
voor de mensen die het voorbije jaar zijn gestorven.
Nodig ook mekaar uit en kom samen.
We maken er weer een onvergetelijke viering van !!!
COLLECTE MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober is , tijdens de vieringen,
de collecte bedoeld voor de Missies.
Het blijft héél belangrijk dat we ons blijven inzetten hiervoor.
De nood ginder blijft héél groot en zij kijken uit naar onze bijdrage.
Steun je hen mee ?
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE …
Op zondag 20 oktober komen de kinderen en de ouders
voor de eerste keer samen om zich voor te bereiden op de Communie.
Het is weer een schone groep jonge mensen en we hopen natuurlijk
dat ook dit jaar alles vlekkeloos mag verlopen.
We komen om 10.15 u. samen in het zaaltje en
om 11.15 u. komen we samen naar de Hoogmis en willen we deze ook
op een fijne manier verzorgen.

Iedereen is hartelijk welkom !!!
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE …
Op vrijdag 25 oktober te 11.00 uur.
De viering zal in het teken staan van de overledenen van het voorbije jaar.
Kom je ook meevieren?

SINT-JOZEF
REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
FEMMA
woensdag van 9.00 tot 10.00 turnen
zie ook www.femma.be/groep/deurne-jozefien
of contacteer Gina Daems: 0494 15 36 85
OKRA - zaal Drakenhof 1
* dinsdag van 13.00 tot 18.00: hobby, kaarten, rummy-cup,
gezelschapsspelen, biljart,
babbelen
* elke laatste donderdag dansnamiddag
van 14.00 tot 18.00 (niet in december)
* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00,
Victor de Langhestraat 73
SORM:
Hei Pasoep, Judo, Karate, Jeugdhuis Sorm, atelier, petanque,
AA groep Deurne, Knutsel Frutsel, Jeugdbond natuur en milieu
VVKSM:
* 68ste Sint-Maarten, zondag van 9.00 tot 12.00, Waasdonk 108
* Kapoenen, zondag van 9.15 tot 11.45, Leon Stampenlaan
woensdag 16 oktober (3de)
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 17 oktober (3de)
14.00 OKRA SINT-JOZEF, herfstfeest, Drakenhof 1
vrijdag 18 oktober (3de)
zaterdag 19 oktober (3de)
18.00 eucharistieviering in weekkapel
zondag 20 oktober (3de)
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk
maandag 21 oktober (3de)
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag
dinsdag 22 oktober (4de)

13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof
woensdag 23 oktober (4de)
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM
donderdag 24 oktober (4de)
vrijdag 25 oktober (4de)
zaterdag 26 oktober (4de)
18.00 eucharistieviering in weekkapel
zondag 27 oktober (4de) * WINTERUUR
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk

SINT-ROCHUS
ALLERHEILIGEN DOET ONS DENKEN AAN ONZE OVERLEDENEN …
Parochie Heilige Pius X
Deurne 8 oktober 2019
Viering Allerheiligen Vrijdag 1 november 2019 te 11.15 u.
Parochie Sint-Rochus “
“
“
“ 9.30 u.
Geachte Familie,
het voorbije jaar is iemand van Uw familie gestorven. Je voelt nog de
pijn van het afscheid en je voelt ook de overledene soms nog héél nabij.
Ook in de parochie voelen we mee en we hebben ook geprobeerd
om de afscheidsviering zo goed mogelijk te verzorgen.
Nu het feest van Allerheiligen nadert denken we ook weer héél speciaal
aan hen en aan al de gestorvenen van onze parochie.
Daarom nodigen we U, samen met familie en vrienden, uit om mee te
komen vieren in onze kerk. De namen van de overledenen zullen genoemd worden
en we komen naar voor om een wierookkorreltje te leggen op het schaaltje bij de
kruisjes met de namen van de overledenen. We willen samen bidden en Gods zegen
vragen voor onze gestorvenen.
We proberen 1 persoon van de familie te verwittigen en hopen dat je
dan zelf de rest van de familie uitnodigt. Daarom komt deze brief ook reeds zo
vroeg.
Het kruisje met de naam, met de geboortedatum en de
overlijdensdatum, wordt ook meegegeven zodat je het thuis kunt bewaren.
Alvast nog héél veel sterkte

en het zou fijn zijn als we elkaar mogen ontmoeten bij
DE VIERING VAN VRIJDAG 1 NOVEMBER, ALLERHEILIGEN, TE 11.15 UUR IN DE
KERK VAN HEILIGE PIUS X TE DEURNE, Corneel Franckstraat 25
EN TE 9.30 u. IN DE KERK VAN SINT-ROCHUS. DE H.MIS WORDT OPGEDRAGEN
VOOR ONZE OVERLEDENEN VAN HET VOORBIJE JAAR.
Gelieve ook familie en vrienden te verwittigen a.u.b.
Met de meeste hoogachting en beste groeten,
Fons Houtmeyers en gans het parochieteam
Sint-Rochusstraat,79 03/321 07 82 alfons.houtmeyers@telenet.be
PAROCHIETEAM OP WOENSDAG 16 OKTOBER …
We komen inderdaad weer samen
om ons te bezinnen over de parochie.
Allerheiligen staat voor de deur
en we denken ook reeds aan Kerstmis en Nieuwjaar …
Vinden we nog mensen om briefjes te bussen?
Wat vind je zelf belangrijk voor de toekomst van onze parochie?
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
RESULTATEN HERFSTFEESTEN …
Kathleen roept ons samen op donderdag 17 oktober te 20.00 uur.
De 50° Herfstfeesten zijn inderdaad achter de rug.
Tijd om met de verantwoordelijken na te praten.
Het waren écht weer bijzondere Feesten.
Probeer er ook bij te zijn !!!
MISSIEZONDAG DOET OOK ONS NADENKEN …
De oktobermaand doet ons weer nadenken over de Missies.
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober
is inderdaad de collecte hiervoor bedoeld.
Het blijft héél belangrijk dat we die mensen niet vergeten.
Zij kijken uit naar onze steun.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE !!!
Op zondag 20 oktober start de voorbereiding van de Eerste Communie.
Om 10.15 u. komen kinderen en ouders samen in het zaaltje,
Corneel Franckstraat 25, voor de voorbereiding en om 11.15 u.
volgen we dan samen de Hoogmis in de kerk.
Probeer er zeker ook bij te zijen en iedereen is welkom !!!”
KWB NODIGT UIT VOOR VERGADERING WIJKMEESTERS …

Op donderdag 24 oktober om 20.00 u. in Familia.
Joris zal de vergadering leiden en we kijken zeker terug op de
geslaagde Herfstfeesten, waarbij de mensen van KWB,
niet zijn weg te denken.
Probeer er zeker bij te zijn !!!
FEMMA NODIGT UIT …
Woensdag 16 oktober : “JAARPLAN VOOR MEER TIJD EN GELUK” deel 1.
Heb je het gevoel dat je leven bestaat uit hollen en vliegen?
Krijg je jouw to-do-lijstjes nooit afgewerkt?
Kom je maar niet toe aan je plan om te reizen naar je droomland,
je hobby uit te voeren, of een goed boek te lezen?
Wat jij dan nodig hebt is een plan.
Een jaarplan helpt om meer grip te krijgen op je leven
en zorgt voor focus en energie, eindelijk tijd voor jezelf.
Vanavond krijgen we het eerste deel over dit thema
en op 20 november volgt de tweede gespreksavond hierover.
Afspraak in het parochielokaal van H. Pius X.
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST …
Op donderdag 17 oktober.
OKRA KOMT NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART…
Op dinsdag 22 oktober.
ALLERHEILIGEN KOMT IN ZICHT …
zie hoger bij H. Pius X.
VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID …
Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad.
Aarzel niet en stuur het naar
Fons Houtmeyers
alfons.houtmeyers@telenet.be
Heel veel Dank bij voorbaat !!!

