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

HEILIGE PIUS X
Zaterdag 23 november. H. Clemens I en H. Columbanus.
Om 17.00 u. : Avondviering.
Zondag 24 november. Christus, Koning van het heelal.
Om 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 23 november. H. Clemens I en H. Columbanus.
08.00 u. : Ochtendviering.
18.00 u. : Avondviering.
Zondag 24 november. Christus, Koning van het heelal.
08.30 u. : Ochtendviering.
09.30 u. : Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Ludo

De Backer; Zlm. Elza Wuyts-Vleminckx; Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer,
zijn broer Armand, Leonie Van Aken Ouders en Zusters; Zlm. Gaby
Schepkens en Familie; Zlm. Roger Neeckx; Zlm. Josée Drossaert; Zlm.
Angela Benard; Zlm. Clara Bacquaert; Zlm. Jozef Van Doren; Zlm.
Frans Vermeulen; Zlm. Gilbert Rombouts en Zlm. Maria Haems.
Maandag 25 november. HH. Martelaren van Viëtnam.
08.00 u. : Ochtendviering
Dinsdag 26 november. H. Johannes Berchmans.
08.00 u.: Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Woensdag 27 november.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Donderdag 28 november.
08.00 u. Ochtendviering.
Vrijdag 29 november.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Zaterdag 30 november. H. Andreas, apostel.
08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering. Zlm. Eugeen Mampaey.

1 JANUARI 2020,
PENSIOEN NADERT VOOR FONS HOUTMEYERS …
TIJD OM EVEN STIL TE STAAN
BIJ MIJN LEVENSLOOP …
Ik werd geboren te Eindhout, op 30 juni 1939, als vierde in ons gezin.
Vader was boomkweker en boerde ook met enkele koeien.
Het was thuis altijd hard werken.
In de winter was het heel druk in de boomkwekerij en in de zomer was het druk op
de boerderij.
Het was thuis een heel warm gezin met veel aandacht voor elkaar.
Ook wij als kinderen werkten mee waar we konden.
Wij woonden achter de bergen, en de afstand naar de kerk en de school bedroeg
1900 m.
Eindhout was een klein dorp met minder dan 3000 inwoners, iedereen kende bijna
iedereen.
Vader was voorzitter van de Kerkfabriek en ook voorzitter van de Belgische
Boerenbond.
Moeder was voorzitster van de Boerinnenbond.
Vader had twee zussen en moeder was de tweede van een gezin van acht.
Langs beide kanten hadden wij héél veel contacten met elkaar.
Wij zijn thuis héél gelovig opgegroeid en elke dag werd er thuis het rozenhoedje
gebeden.

De Eucharistieviering met het weekend was vanzelfsprekend en verschillenden van
ons gingen ook dagelijks naar de Mis.
Wie niet naar de Mis ging had wel een werk te doen, en die hielp bij het melken van
de koeien of was aan het naaien, breien of kousen stoppen …
Thuis in de living, boven de deur, hing een foto van Nonkel Pastoor.
Nonkel Pastoor, Fons Houtmeyers, was een nonkel van onze vader.
Ik heb hem nooit gekend.
We hadden ook héél veel contact met een kozijn van onze vader, Frans Ven, die
Broeder was van de Christelijke Scholen.
Broeder Frans was een héél, héél bijzondere man.
De vriend van jong en oud.
Iedereen in Eindhout kende Broeder Frans en hield van hem.
Broeder Frans woonde in Groot Bijgaarden, en hij kwam jaarlijks naar Eindhout op
vakantie en dan logeerde hij bij ons thuis.
Wij waren met negen kinderen, maar inderdaad in ons huis was er een logeerkamer
die, denk ik, alleen maar werd gebruikt door de Broeder.
Als Broeder Frans in Eindhout was wist iedereen dat.
In de vroege namiddag kwamen er dan een twintigtal kinderen om met de Broeder
mee te gaan wandelen.
Hij zocht dan een mooi plekje in het bos of op een weide en iedereen zat in een
kring rond hem om te luisteren naar mooie verhalen.
Het was ook een Feest als we erin lukten om hem ’s avonds voor het slapengaan nog
zover te krijgen dat hij een verhaal vertelde.
Als kind gingen we naar de kleuterschool bij Zuster Nabora, Zuster Melchiada of
Zuster Odrada. Alle drie zijn ze heel oud geworden en ik had met hen ook toen nog
regelmatig contact.
Daarna gingen we naar de Jongensschool.
Na het zesde leerjaar kregen wij allen thuis de kans om verder te studeren.
Dat was toen in Eindhout niet vanzelfsprekend.
De meeste kinderen bleven na het zesde leerjaar thuis en zochten werk.
Mijn twee oudste zussen gingen naar Wijnegem, naar de Normaalschool.
Mijn oudste broer ging naar Geel, naar de Landbouwschool.
Ik ging ook naar de Landbouwschool en heb daar nog héél veel mooie herinneringen
aan.
In de school waren twee Priesters, landbouwingenieur, die héél dicht bij de mensen
stonden.
Ook de andere leraars leefden mee met wat er thuis gebeurde.
Na het eerste jaar Landbouwschool werd me door de leraars gevraagd
of ik niet beter naar het College ging.
Ik kreeg dan van Arthur Eggers onder de grote vakantie een weinig les in
“Zinsontleding” en dan kon ik in september naar de zesde Latijnse om bij de
leerlingen te zitten waar ik ook in de lagere school mee in de klas zat.
Op het College waren toen nog tien Priester Leraars en ik vond hen
allemaal héél fijne mensen, die heel veel betekenden voor de leerlingen.
Ik was toen nog altijd van plan van na het College verder te studeren
in tuinbouw en ik wist toen ook reeds wat voor mij thuis in de
boomkwekerij mijn taak zou zijn. Ik mocht natuurlijk geen concurrent worden
voor mijn broer, die boomkweker was.

In Retorica kwam toen de vraag : “Wat ga je worden later?” “Wat ga je doen
na het College?”
Ik kan me niet herinneren dat iemand me ooit heeft aangesproken om Priester
te worden, maar ik had wel veel bewondering voor veel Priesters die ik kende.
De Priesters op de Landbouwschool, de Priesters op het College, de Pastoor en
de Onderpastoor op onze parochie en nog anderen.
Dat heeft me doen kiezen om na het College naar het Seminarie te gaan.
Dat was toen twee jaar Filosofie en vier jaar Theologie.
(volgende week schrijven we verder … )

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.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING …
Daniel Balanta, zoontje van James en Maria Olano,
geboren te Edegem op 3 maart 2019, Florent Pauwelslei 18 b.4.
We wensen ouders en familie een héél dikke Proficiat en wensen
Daniel een héél mooie toekomst toe !!!
EUCHARISTIEVIERING TOL …
Op vrijdag 22 november willen we om 15.00 u. weer samen
om te bidden, te zingen en te vieren.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn
en nodig ook mekaar uit.
Samen maken we er weer een héél fijne viering van.

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE …
Op zondag 24 november komen we weer samen
in het zaaltje naast de kerk en dit te 10.15 uur.
Na deze samenkomst vieren we samen mee de Hoogmis in de kerk.
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op donderdag 28 november om 14.30 u.
Het wordt zeker weer een héél fijne viering.
Je komt toch ook ?
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE …
Op vrijdag 29 november om 11.00 u.
worden we allen weer verwacht voor een mooie viering.
Nodig ook mekaar uit en kom samen.
Samen vieren kan écht deugd doen !!!
FEMMA H. Pius X nodigt uit voor hun Kerstfeest op dinsdag 10 december 2019.
Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dit jaar geen sneeuw geven op
10 december, want dan vieren wij ons Kerstfeest.
Zoals gewoonlijk zorgen wij voor een feestelijke maaltijd
met een glaasje wijn of water en nadien een dessertje met koffie of thee. ook onze
tombola zal niet ontbreken!
Waar: Okra-lokaal (H Pius X) Corneel Franckstraat, 25, Deurne.
Prijs voor deze avond: € 12,- voor leden en € 16,- voor niet-leden.
Inschrijven voor 6 december bij Anita: tel: 03/321.19.43 of GSM: 0498/63.29.00

SINT-JOZEF
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
maandag 25 november (4de)
dinsdag 26 november (4de)
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof
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
KERSTMARKT BIJ DE ZUSTERS IN DE VOSSTRAAT …
Van harte welkom op onze

KERSTMARKT
2019! Jubeljaar
100 jaar zusters en kinderen in de Vosstraat
80 jaar kapel met dagelijkse vieringen
5 jaar kinderdagverblijf
Van 16 november tot 15 december
- alle dagen van 10 tot 16.30 u
- zondag van 11.30 tot 16.30 u
- ook op afspraak gsm 0497 278 442
ten voordele van
vzw De Kleine Vos, Vosstraat 164, 2140 Borgerhout
rekeningnr. Steuncomite De Kleine Vos: BE60 8508 2222 7770

SINT-ROCHUS.
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Gilbert Rombouts, geboren te Antwerpen op 11 september 1939 en
overleden te Antwerpen op 1 november 2019, Muggenberglei 183.
Maria Haems, weduwe van René Vonckx, geboren te Antwerpen
op 18 oktober 1932 en overleden te Berchem, Residentie De Veldekens,
vroeger Dordrechtlaan, op 9 november 2019.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

KWB NODIGT UIT VOOR WARMSTE ZONDAG …
Warmste Zondag
Om nu meteen met stip in je agenda aan te duiden:
zondag, 24 november
Die zondag wordt de ‘Warmste Zondag’ in het kader van de Warmste Week.
We trachten met zovéél mogelijk volk erbij te zijn
in de grote zaal van Familia die dag.
Van 14 u tot 17 u zijn er kraampjes allerlei,
waar actievoerders vanalles kunnen aan-bieden
ten voordele van het Warmste Week-project,
ook eetkraampjes zijn daarbij.
Rond 16 u is de prijsuitreiking van de wandelzoektocht.
En dan ! Van 17 u tot 19 u is er het benefietconcert van Frank
en zijn groep ‘Gentlemen 4 swing’. Dat wil je toch niet missen !!
DE WARMSTE ZONDAG 24 NOVEMBER …
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.
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE …
Op zondag 24 november komen we weer samen
aan de kerk van H. Pius X, Corneel Franckstraat 25 te 10.15 uur.
We komen samen in het zaaltje naast de kerk
en om 11.15 uur volgen we dan samen de Hoogmis.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn.
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op donderdag 28 november te 14.30 worden we weer verwacht.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig en in november denken we
heel speciaal aan mensen die gestorven zijn.
KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING …
Op donderdag 28 november om 20.00 u. in Familia.
Zeker nabespreking van alles wat er gebeurde rond de warmste week.
Denk zelf ook reeds na over wat je zelf wenst aan te brengen.

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 !!!
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR …
Op donderdag 21 november om 10.00 u. in Familia.
OKRA NODIGT UIT VOOR SENIORENVIERING
Op donderdag 21 november in de namiddag.
Het wordt een gezellige babbelbijeenkomst.
OKRA NODIGT UIT VOOR WARMSTE ZONDAG …
Op zondag 24 november in Familia.
Er zijn dan allerhande eetstandjes en er worden
allerlei zelfgemaakte spullen verkocht
ter ondersteuning van de warmste week
en het project “Els Smiley”.
OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART …
Op dinsdag 26 november.
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.
eel veel Dank bij voorbaat !!!

