DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
------------------------------------------------------------------VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST
HEILIGE LODEWIJK 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.
------------------------------EUCHARISTIEVIERINGEN
HEILIGE PIUS X
------------------------------Zaterdag 16 november. H. Margarita van Schotland
en H Gertrudis van Helfta.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 17 november. Drieëndertigste Zondag door het jaar.
11.15 Hoogmis verzorgd door ons koor. Zlm. Wiske Cools.
Zaterdag 23 november. H. Clemens I en H. Columbanus.
17.00 u. Avondviering.
-------------------------------------------------------VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST
SINT-JOZEF
---------------------------------------------------------ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel
geen vieringen in juli en augustus
ZONDAG om 11.45 viering in de kerk
elke TWEEDE en VIJFDE zondag woord- en communiedienst
met uitzondering van speciale vieringen
------------------------------EUCHARISTIEVIERINGEN
SINT ROCHUS
--------------------------------

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 Vriendenkring van de Zevende Sint-Aleydis; Zlm. Ludo De Backer; Zlm.
Angela Benard; Zlm.Jozef Van Doren; Zlm. Clara Bacquaert; Zlm. Frans Vermeulen
en Zlm. Gilbert Rombouts.
Maandag 18 november. Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van
de HH. Petrus en Paulus, apostelen.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 19 november.

08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering.

Woensdag 20 november.

08.00 u. Ochtendviering
Donderdag 21 november. Maria Opdracht.

08.00 u. Ochtendviering.
Vrijdag 22 november. H. Cecilia.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Zaterdag 23 november. H. Clemens I en H. Columbanus.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 24 november. Eerste Zondag van de Advent.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Elza
Wuyts- Vlemincks; Zlm. Angela Benard; Zlm. Jozef Van Doren;
Zlm. Clara Bacquaert; Zlm. Frans Vermeulen en Zlm. Gilbert Rombouts.

WARMSTE WEEK 2019: WIJ DOEN MEE !!!
Het wordt een héél bijzonder gebeuren in onze parochie …
Het begon in het voorjaar 2019 met een idee op een of andere
vergadering: we gaan dit jaar eens een project op poten zetten
voor de Warmste Week, en… we nodigen alle verenigingen, de
school, de parochie, mensen van andere parochies, en
individueel… uit om mee te doen.
Eerder toevallig maakten we toen kennis met Els Smiley vzw, een
vereniging die zich inzet voor langdurig zieke kinderen en
jongeren. Enkele mensen van Els Smiley vzw (waaronder de moeder van Els Rainson
die overleed aan leukemie en rond wie het allemaal begon) kwamen hun werking
toelichten. We waren meteen overtuigd dat dit écht een prachtig goed doel is, en nog

meer na een toevallige ontmoeting aan de toog in Familia met iemand die als
vrijwilligster meewerkt met Els Smiley en daar wel bijzónder enthousiast over was!
Meer info op https://www.leukemiekes.be/els-smiley/
Echt hartverwarmend te zien hoeveel mensen enthousiast mee hun schouders
eronder zetten en dat er ondertussen heel wat aan de gang is !
* Zo is er een leuke wandelzoektocht die vertrekt en aankomt aan Familia (Karel
Govaertsstraat), en die nog kan gedaan worden t.e.m. 23 november. Veel
enthousiaste reacties bij wie hem al deed! Te verkrijgen voor € 5 (integraal voor het
Warmste Week-project) in Familia en bij bloemen Edelweiss (Sint-Rochusstraat 110).
Echt iedereen is uitgenodigd hem ook nog te doen !!!
* Verder worden er heerlijke snoepzakjes verkocht door het Sint-Rochuskoor, ook voor
€ 5.
* Wie gaat kijken naar de voorstelling ‘Taxi taxi’ van Atelier Teater, steunt meteen het
goede doel want een deel van de kaartenverkoop gaat naar de Warmste Week.
* Op donderdag, 14 november, is er een spelletjesavond in Familia: iedereen
uitgenodigd mee te komen doen, eenmalige inleg: € 5 voor het Warmste Week-project.
* Op de toog in Familia staat een rospot waar je al je kleingeld in kwijt kan.
* Er worden hele mooie, zelfgemaakte kaarten verkocht voor het goede doel.
* In de school Andromeda mogen de klassen zelf mee nadenken over wat ze kunnen
doen voor de Warmste Week.
* De biljartclub steunt mee het project: wat daar in de pot terecht komt, gaat tot 23
november allemaal naar de Warmste Week.
* Bij Femma zijn creatieve dames in de weer om mooie dingen te maken om te
verkopen o.a. op de Warmste Zondag.
* Op die slotdag, de Warmste Zondag op 24 november, maakt Familia een hele dag
lang voor elke verkochte consumptie € 0,50 over naar het Warmste Week-project.
Iedereen van harte welkom op de Warmste Zondag in Familia ! Van 14 u tot 17 u
zijn daar verschillende ‘kraampjes’ opgesteld waar mensen allerlei dingen
aanbieden ten voordele van het goede doel, ook kan je er terecht voor een hapje
en een drankje, en rond 16 u is de prijsuitreiking van de zoektocht.
Van 17 u tot 19 u is er een fijn benefietconcert van ‘Gentlemen4swing’, dat
belooft prachtig te worden: vrije bijdrage, er wordt ‘met de hoed’ rondgegaan.

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.
Van Deurne-Zuid naar Brasschaat.
André en Denise Glorian van de de Sevillastraat hebben onze parochie verlaten om
Brasschaatse oorden op te zoeken.
We kennen André reeds lang als lid van het parochieteam, lector in de
zondagsvieringen en vroeger ook als lid van de redactie van Kerk en Leven.
Bedankt André voor je inzet, je kritische maar altijd goedbedoelde opmerkingen, en
samen met Denise, voor jullie meeleven met het wel en wee van onze gelovige
gemeenschap.
We wensen jullie het allerbeste in de nieuwe woning en nog eens, hartelijk dank!
Het parochieteam

HEILIGE PIUS X
PAROCHIETEAM OP WOENSDAG 13 NOVEMBER OM 14.00 u. …
We worden weer verwacht om samen na te denken
over wat belangrijk is voor onze parochie.
Kerstmis en Nieuwjaar naderen en dat is toch in de parochie
een héél belangrijke tijd.
Onze parochie is ook sterk aan het uitbreiden.
Wat kunnen wij doen en betekenen voor de vele mensen
die er komen wonen?
Probeer er zeker ook weer bij te zijn,
we hebben elkaar héél hard nodig !!!
EUCHARISTIEVIERING TOL …
Op vrijdag 22 november te 15.00 u. worden we weer verwacht
om samen te bidden, te zingen en te vieren.
Je komt toch ook?
Nodig ook vrienden uit en kom samen.
We hebben elkaar hierbij héél hard nodig !!!

SINT-JOZEF
ACTIVITEITEN.

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
maandag 18 november (3de)
dinsdag 19 november (3de)
9.15 OKRA SINT-JOZEF, dagelijks bestuur, cafetaria
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof
14.30 - 16.00 BIJBELGROEP DOORN(E)STRUIK, Drakenhof 3
19.00 – 22.00 FEMMA, koken, keuken en cafetaria
woensdag 20 november (3de)
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM
donderdag 21 november (3de)
13.30 – 17.00 FEMMA, wandelen naar Linkeroever
bijeenkomen zaal Drakenhof
vrijdag 22 november (4de)
zaterdag 23 november (4de)
18.00 eucharistieviering in weekkapel
zondag 24 november (4de)
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)
* 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:
M* 68ste Sint-Maarten, zondag van 9.00 tot 12.00, Waasdonk 108
* Kapoenen, zondag van 9.15 tot 11.45, Leon Stampenlaan
NIEUWS PASTORALE EENHEID …
Parochie Sint Xaverius
nodigt u uit op het
kerstconcert op
zondag 22 december
om 15 u
TUSSEN WINTER EN WONDER
Dat Amaryllis Temmerman en Sabien Tiels vier handen op een buik zijn sinds hun
con- certour met de Nijghse Vrouwen is geen geheim. De theaterzusjes breiden dan
ook maar al te graag samen een nieuw muzikaal jasje waarmee ze hun
publiek zullen verwarmen dit najaar! Beide zangeressen zijn dol op kerst en
geloven ook steevast in de kracht van het po- sitef denken en de invloed daarvan op
onze samenleving. Samen dromen van een wereld waarin de liefde regeert.
Van Vermandere's "Kyrie Eleison", Toon Hermans's "Als de liefde niet bestond" tot
Urbanus zijn "Bakske vol met Stro" via "Suza Nina" naar Nijgh's "Alles wat
ademt" tot "Een beter land" van Van Veen. Voeg daar nog een mooie selecte
hertalingen van kerstklassiekers aan toe en de reis “Tussen Winter en Wonder” kan
beginnen.
Piano: Dirk Schreurs Gitaar: Marco Cirone
Plaats: Polyvalente zaal Xaverius _ Kerkendijk 6A te Borgerhout
Toegang 14 € - Kaarten te verkrijgen bij Marleen Oyen: 0497/631234 of Frieda
Blomme: 03.322.10.23
Bestelling kan ook via bank op naam van Parochie Xaverius—Collegelaan 36 te
Borgerhout , rekeningnummer BE18 3630 5097 6065 met vermelding:
aantal kaarten kerstconcert

SINT-ROCHUS
PAROCHIERAAD WOENSDAG 13 NOVEMBER TE 20.OO UUR …
We worden weer in Familia verwacht voor de laatste parochieraad
van dit jaar.
Er staat weer veel op de agenda.
Hier reeds de Uitnodiging …
UITNODIGING PAROCHIERAAD
Deurne 13 november 2019

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

De advent nadert

Op 1 december begint de advent. Zoals vorige jaren kan je via je computer
inschrijven op een digitale retraite. Je geeft eenvoudig je e-mailadres op bij
www.ignatiaansbidden.org Dagelijks ontvang je dan een e-mail met een bijbeltekst,
citaten en tips om te bidden. Dit is reeds de 11 de digitale retraite en vermoedelijk
zullen er ditmaal 16000 mensen aan deelnemen, verspreid over Nederland en
Vlaanderen. Er worden ook uitwisselingsgroepjes aangeboden. Het kan bemoedigend
zijn te weten dat je niet alleen op weg bent in je soms tastend zoeken in een tijd en
een maatschappij waar geloof niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook in Deurne zal er
een uitwisselingsgroepje zijn. We komen samen op de pastorij van Sint Rochus (Sint

Rochusstraat 79, 2100 Deurne) op donderdagavond om 19.30h en dit op 5,12 en 19
december. Iedereen is hartelijk welkom. Alvast een fijne advent gewenst.
Erna Van Tichel erna.van_tichel@skynet.be
FEMMA NODIGT UIT …
20/11/19 : ‘Jouw jaarplan voor meer tijd voor geluk- deel 2 in Pius X
24/11/19 : Slotevenement Warmste Week
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.
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR …
Op donderdag 21 november.
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 !!!

