PAROCHIEBLADNR.: 0191-45
Verschijnt: woensdag 06 november 2019.

PAROCHIES 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 09 november. Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 10 november. Tweeëndertigste Zondag door het Jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Vader
en Moeder Quintiens-Leys en kinderen Fréderic, Cecilia en Eva
en Vader en Moeder Minner –Baert en kinderen Alfons en François.
Zlm. Wiske Cools.
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.

SINT-ROCHUS
Donderdag 07 november. H. Willibrordus.

08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 08 november.
08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering

Zaterdag 09 november. Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 10 november. Tweeëndertigste Zondag door het Jaar.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Jgt. Johanna De Ketelaere; Zlm. Louisa Gabriels; Zlm. Josée Drossaert; Zlm. Angela Benard; Zlm.
Jozef Van Doren; Zlm. Clara Bacquaert en Zlm. Frans Vermeulen.
Zlm. Ben Geerts.
Maandag 11 november. H. Martinus van Tours.

08.00 u. Ochtendviering

Dinsdag 12 november. H. Josafat.

08.00 u. Ochtendviering
19.00 u Avondviering

Woensdag 13 november.

08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering

Donderdag 14 november.

08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 15 november. H. Albertus de Grote.
08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Zaterdag 16 november. H. Margarita van Schotland en H. Gertrudis van
Helfta.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.
Zondag 17 november. Drieëndertigste Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Overleden leden
van de 7° Sint-Aleydis; Zlm. Ludo De Backer; Zlm. Zlm. Josée Drossaert; Zlm. Angela
Benard; Zlm. Jozef Van Doren; Zlm. Clara Bacquaert en Zlm. Frans Vermeulen.

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID …
PA S T O R A L E E E N H E I D D E U R N E - B O R G E R H O U T
( E X T R A M U R O S ) W E R K G R O E P D I AC O N I E
EN SOLIDARITEIT

Vanuit de werkgroep Diaconie en Solidariteit willen we stilstaan bij armoede in onze
buurten. We merken immers dat armoede steeds meer mensen treft en dat we niet
altijd weten hoe we hier mee om kunnen gaan….
“Als armoede vragen oproept; samen onderweg blijven” is daarom de slogan van
een bijeenkomst die we op zaterdag 16 november willen organiseren voor de
plaatselijke kerngroepen, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen en andere organisaties
die of iets doen rond armoede of daarmee geconfronteerd worden.
We hebben twee sprekers uitgenodigd:
- Annemie Luyten ( De Loodsen Antwerpen) zal spreken over wat je kan doen en
waar je terecht kan als je met armoede geconfronteerd wordt - Kathleen Geysen
(Wereld Missiehulp) zal spreken over het inzamelen van oude kleding en ….. een
verrassing.
Tijdens deze bijeenkomst worden je al wat tools aangeboden, maar is er ook zeker
ruimte genoeg om je eigen vragen kenbaar te maken en elkaar beter te leren
kennen. Want juist door samen met elkaar op weg te gaan, vinden we antwoorden
op armoede en kunnen we mensen betekenisvol ondersteunen.
Mocht u op deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, dan vragen wij u om uw
deelname voor 8 november te bevestigen. U mag daarvoor het volgende mailadres
aanschrijven: george.fleere@yahoo.com
Met vriendelijke groet, George Fleere, Werkgroep Diaconie en Solidariteit Pastorale
eenheid H. Christoffel
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.
* repetitie koor in de kerk van LODEWIJK VAN MONTFORT,
elke woensdag om 20.30
* 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

HEILIGE PIUS X
PAROCHIETEAM …
Op woensdag 13 november te 14.00 u. op de pastorie.
Het einde van het jaar nadert,
waar moeten we zeker nog aan denken en aan werken?
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
FEMMA NODIGT UIT …
20/11/19 : ‘Jouw jaarplan voor meer tijd voor geluk- deel 2 in Pius X

SINT-JOZEF
ACTIVITEITEN …
woensdag 6 november (1ste)
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof
9.30 SAMANA SINT-JOZEF (ziekenzorg), kernbestuur, Drakenhof 3
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM
donderdag 7 november (1ste)
vrijdag 8 november (2de)
zaterdag 9 november (2de)
18.00 woord- en communiedienst in weekkapel
zondag 10 november (2de)
11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk
maandag 11 november (2de) * WAPENSTILSTAND
dinsdag 12 november (2de)
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof
20.00 PAROCHIETEAM SINT-JOZEF, vergadering
woensdag 13 november (2de)
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 14 november (2de)
14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, kaartprijskamp, cafetaria Drakenhof
vrijdag 15 november (3de)
zaterdag 16 november (3de)
18.00 eucharistieviering in weekkapel
zondag 17 november (3de)
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk
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)
* woensdag van 13.30 tot 17.00, petanque SORM,
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

SINT-ROCHUS
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING …
Sheyla Obbels, dochtertje van Tom en Christine Vleminckx, geboren te
Edegem op 22 juli 2019.
We wensen ouders en familie een héél dikke Proficiat en wensen
Sheyla een héél mooie toekomst toe !!!
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Angela Benard, geboren te Antwerpen op 24 december 1934,
en aldaar in het Sint-Vincentiusziekenhuis overleden op 20 oktober 2019,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.
Jozef Van Doren, weduwnaar van Mia Selen, geboren te Deurne op 9 januari
1927 en thuis overleden op 21 oktober 2019, Drakenhoflaan 49 te Deurne.
Clara Bacquaert, geboren te Wulpen op 29 maart 1929 en overleden te
Deurne op 23 oktober 2019, Napelsstraat 70 te 2000 Antwerpen.
Frans Vermeulen, echtgenoot van Maria Vermeulen, geboren te Borgerhout
op 5 februari 1923 en overleden te Deurne, WZC Boterlaarhof, op 24
oktober 2019, Thibautstraat 1 te Deurne.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE …
Op donderdag 7 november 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.
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF …
Op donderdag 7 november te 14.30 uur worden we weer verwacht
om samen te bidden, te zingen en te vieren.
De viering staat is in het bijzonder voor de overledenen van het
voorbije jaar en voor overleden familieleden en vrienden.
en we maken er samen weer een héél fijne viering van.
Nodig ook mekaar uit !!!
KWB NODIGT UIT …

Mosselavond
Hij nadert nu snel: de mosselavond op zaterdag, 9 november. Alle info vond je al in
het oktober-raakje.

Nog even ter herinnering: Starten met eten kan tussen 17.30 u en 20.00 u.
Mosselen à volonté met brood, en voor wie de mosselen niet zo ziet zitten, kan een
‘Noorse visschotel’ of een ‘Vlaamse vleesschotel’ voorzien worden (wel enkel voor wie
deze bij de inschrijving bestelde !)
Vergeet niet na je bestelling ook de betaling uit te voeren, dan is je inschrijving pas
definitief: € 18 voor leden (ook van andere verenigingen van Sint-Rochus), € 20 voor
niet-leden. En voor wie niet ouder is dan 12 jaar: resp. € 9 en € 10. Vooraf te regelen
via de KWB-rekening: BE93 3200 4349 4567 met vermelding ‘mosseldag’ en aantal
personen (eventueel: volwassenen en kinderen).
Hopelijk zijn er ook veel KWB’ers die even mee de handen uit de mouwen willen steken
bij ’t opdienen, opruimen, afwas… Vele handen maken licht werk ! En het is al dikwijls
bewezen: spontane behulpzaamheid is een van de sterke punten die KWB SintRochus zo uniek maakt !!!

Warmste ‘Donderdag Troef !’
Heel uitzonderlijk gaat ‘Donderdag Troef !’ in november niet door op de derde, maar
wel op de tweede donderdag van de maand, meer bepaald dus op donderdag, 14
november. De reden: een week later is er een ‘belangrijke’ voetbalmatch, en belooft
Familia héél vol te zitten. Niet echt bevorderlijk voor een rustige ‘Donderdag Troef !’
En in november… is het bovendien speciaal: het is dan geen gewone ‘Donderdag
Troef !’, het wordt die avond namelijk de ‘Warmste Donderdag Troef !’ We proberen
dan met zoveel mogelijk volk te zijn, ook mensen van buiten KWB zijn uitgenodigd,
want we ‘spelen’ die dag voor het goede doel: iedereen die mee komt spelen, legt
eenmalig € 5 in voor ons goede doel voor de Warmste Week.
Geen aparte kaartprijskamp dus zoals eerst gedacht maar wel een ‘Warmste
Donderdag Troef !’ Warm welkom !!!

Samen naar AT: ‘Taxi taxi’
Atelier Teater heeft een nieuwe productie op het programma gezet: de dolle klucht
'Taxi taxi'.
De inhoud in een notendop: John is taxichauffeur. En gelet op zijn verschillende shiften
moet hij een stipte agenda volgen. Niet alleen voor zijn werk, maar ook voor... Alles
loopt vlot tot hij in aanraking komt met... een handtas! En als de politie en bovenburen
zich extra komen bemoeien is het definitief gedaan met zijn planning. Hoe dit
uiteindelijk zal aflopen, komen we te weten door te gaan kijken!
Wie er samen met de andere KWB'ers een gezellig avondje uit van wil maken, houdt
alvast zaterdagavond, 16 november vrij. De voorstelling begint om 20 u.
KWB zorgt zelfs voor je toegangskaart(en)! Bestel ze door gewoon een mailtje te
sturen naar kwbsintrochus@gmail.com of te bellen naar Frank (03/322 48 56).
De
prijs:
€
10
(prijs
in
vvk),
te
regelen
de
avond
zelf.
Nog een weetje vooraf: per verkochte kaart (ook van de voorstellingen op de andere
data) stort AT een deel door naar het Warmste Week-project, dus met je aanwezigheid
steun je meteen ook het goede doel!
OKRA NODIGT UIT VOOR HERDENKING OVERLEDEN LEDEN …
Op donderdag 7 November.
Om 11.30 uur de H. Mis.
Daarna een broodmaaltijd.

OKRA NODIGT UIT VOOR MUZIEK …
Op dinsdag 12 november.
Romantische ensembles. Septet, Octets en Nonets van L. Spoor, Hummel,
Berwald, Kreutzer,; Beethoven en Schubert.
OKRA NODIGT UIT VOOR BILJART …
Op dinsdag 12 november.
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST …
Op donderdag 14 november.
Viering van de jarigen.
OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART …
Op dinsdag 19 november.
PAROCHIERAAD OP WOENSDAG 13 NOVEMBER …
Het wordt weer de laatste parochieraad van dit jaar.
Denk er ook reeds over na wat we zeker nog moeten doen dit jaar.
Samen maken we er weer een deugddoende bijeenkomst van.
We geven hier de uitnodiging met het programma …
Beste,
we worden weer verwacht in Familia op woensdag 13 november te 20.00 uur.
BEZINNING … VRIENDSCHAP …
Voor een jong mens bestaat geluk in dromen die ooit waar zullen worden.
Een volwassen mens ontdekt dat er inderdaad geluk is,
maar niet dankzij de voltooiing van zijn dromen.
Wel omdat er vriendschap bestaat.
Bewaar diep in je hart een paar mensen die bij je thuis zijn
en die er blijven wonen.
Agenda
1. Bijgevoegd de folder, die door Frank werd opgemaakt, voor de nieuwe inwoners
aan het Eksterlaar. Bekijk deze folder en zie wat je kunt verbeteren.
2. De Vijftigste Herfstfeesten zijn achter de rug. Het waren weer écht geslaagde
Feesten. Kathleen met haar ploeg hadden er weer hard aan gewerkt. Wat voor de
toekomst? Stoppen met de Herfstfeesten? Op een minder intense manier ermee
door gaan? (Joris zorgt nog graag voor een kwis. Ik zou graag hebben dat het
restaurant nog zou doorgaan. Wat verder nog? Zouden we eerder kiezen om te
stoppen? ….
3. Familia. Philippe kun je wat uitleg geven over wat jullie, tot nu toe, hebben
gedaan voor het in orde brengen van alles wat nodig was voor de Griffie en voor
het Staatsblad? De inkomhal werd geschilderd door de mensen van de
Beheerraad zelf, héél mooi gedaan! De opruim is gebeurd. Wat zijn de volgende
plannen?
4. Voor mij komt de laatste maand als pastoor er aan …
5. Zien we kans om rond Kerstmis en Nieuwjaar nog eens een folderke in de
brievenbussen te steken?
6. Wat met Vormsel en Eerste Communie in 2020?
7. Horen we iets over de Pastorale Eenheid? Erna kun jij wat vertellen?

8. Werken aan de kerk. Ward weet jij iets te vertellen?
9. Wat zijn de verwachtingen voor Andromeda? De kleuterschool aan de kerkhofweg
zal verdwijnen. Welke oplossing?
10. Nog iemand punten?
11. Nieuws van onze Bewegingen: Chiro, School, Davidsfonds; AT ; Femma ; K.W.B.;
OKRA; kerkraad; parochieteam; parochiehuis.
Fons
FEMMA NODIGT UIT …
20/11/19 : ‘Jouw jaarplan voor meer tijd voor geluk- deel 2 in Pius X
24/11/19 : Slotevenement Warmste Week

