DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 2 januari.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 3 januari.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 9 januari.
17.00 u. Avondviering.
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
Eucharistie- en gebedsvieringen.
Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering
3e zondag van de maand koffie na de viering (niet in juli en augustus)
SINT JOZEF
SINT ROCHUS
Zaterdag 2 januari.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.

Zondag 3 november. Feest H. Familie.

08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Hoogmis . Zlm. Louisa Gabriëls.
Zaterdag 9 januari.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.
2020 loopt op zijn eind, voor onze parochie een jaar om snel te vergeten.
Natuurlijk is de coronacrisis de oorzaak dat heel ons parochieleven dit jaar danig in
de war werd gestuurd. Feitelijk werd het virus al voor de eerste keer aan ons
gerapporteerd in Wuhan in China op 31 december 2019. Maar het leek toen nog
allemaal zo ver van ons bed. Dus de eerste twee maanden van het jaar konden al
onze activiteiten in de kerk en in het verenigingsleven nog gewoon doorgaan. In feite

was de krokusvakantie een beetje het keermoment. De teruggekomen
vakantiegangers brachten massaal het “beestje” mee. Met als gevolg dat de
parochieraad van 11 maart onze laatste gezamenlijke activiteit was. Daarna gingen
we voor het eerst in lockdown, in ’t kort gezegd alles dicht behalve de noodzakelijke
zaken om ons in leven te houden en zo veel mogelijk binnen blijven “in ons kot” was
de boodschap, dus ook thuis werken zoveel men kon en de scholen dicht. Ook
moesten we ons zo weinig mogelijk verplaatsen. Corona had zich in drie maanden
over gans de wereld verspreid en was van 11 maart een pandemie. Dus ook geen
vieringen meer in de kerken, ook niet met Pasen, alleen nog begrafenissen met een
beperkt aantal mensen en een slot op het verenigingsleven. Vanaf toen deden ook
de virologen hun intrede in de media en werden we dagelijks geconfronteerd met
allerlei statistieken over de evolutie van de toestand.
Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind in deze lenteperiode en konden we
buiten om te wandelen en te fietsen. Zo ontdekten we terug onze eigen omgeving
wat een enorme verrijking was. We kregen veel respect voor de mensen van de zorg
en gingen er zelfs ’s avonds om acht uur op straat voor applaudisseren.
Geleidelijk aan verbeterde de toestand, de scholen mochten terug open en tegen de
zomer aan ging alles terug min of meer zijn gewone gang. Maar misschien zijn we
toen toch wat te enthousiast geweest en teveel risico’s genomen waardoor het virus
geleidelijk aan weer danig van zich liet horen. De tweede golf was niet te vermijden
met alle gevolgen van dien, terug strenge maatregelen, de kerken weer dicht,
daarna open voor een beperkt aantal van 15 personen en ook weer gedaan met het
verenigingsleven indien het al weer terug begonnen was. Nieuw was ook de intrede
van het mondmasker op straat om ons zelf te beschermen en de anderen niet te
besmetten.
Al deze toestanden hadden wel een grote invloed op de creativiteit van de mensen.
Men ging zelf maskers maken, digitaal met elkaar vergaderen of corresponderen en
allerlei dingen van op afstand doen. Men ontdekte ook terug de waarden van de
woning en het thuis zijn, tijd om te klussen in huis, de tuin een extra beurt te geven
en het boek werd geherwaardeerd. We leerden ook dat gezondheid niet meer zo
vanzelfsprekend is. Dat contacten, nu we ze missen, heel belangrijk zijn voor
mensen. Dat onze bewegingen waar we elkaar ontmoeten dit jaar zwaar hebben
geleden. De mensen hebben verenigingen nodig. De voorbije 15 jaar was de helft
van de Vlamingen tussen de 18 en de 75 jaar actief lid van een vereniging. In
Vlaanderen zijn er meer dan 45000 geregistreerde verenigingen. De helft er van zijn
sportclubs, 25 % sociaal cultureel en er zijn bijna 2500 lokale jeugdbewegingen.
Velen van hen gaan het bij een eventuele heropstart heel moeilijk krijgen, ook
financieel. De voorbije jaren had 1 à 2 op de tien het financieel al moeilijk, één op
drie had geen financiële reserves. Corona zal deze toestanden zeker nog verergerd
hebben met als gevolg waarschijnlijk hogere lidgelden en sommigen die het
waarschijnlijk niet meer zullen zien zitten. En toch is het natuurlijk heel belangrijk dat
verenigingen in de toekomst hun maatschappelijke rol terug kunnen vervullen.
Menselijk contact, dat ervaren we nu heel sterk, is een van de mooiste dingen in een
mensenleven. Wat een rijkdom is in onze parochie ons verenigingsleven, Familia, de
biljartclub, KWB, Femma, OKRA, AT Teater, het Davidsfonds, Chiro Icarus en het
kerkkoor. Ook in de kerk hebben we dit jaar natuurlijk een heel moeilijk financieel
jaar achter de rug. De sluitingsperiode en het gering aantal aanwezigen hebben er
voor gezorgd dat de inkomsten dit jaar met meer dan 50% gedaald zijn.

Dit jaar zullen we niet gauw vergeten. Er ontstonden nieuwe woorden zoals
knuffelcontact. Nu we het nog nauwelijks mogen en kunnen zouden we zo graag
mensen nog eens mogen aanraken of knuffelen. Alles wat vroeger zo
vanzelfsprekend was ervaarden we nu totaal anders, kreeg totaal nieuwe waarden.
Er ontstonden spontaan kleine initiatieven om eenzamen, ook al kon geen lijfelijk
bezoek, toch via andere middelen een hart onder de riem te steken, voor mensen
boodschappen te doen, hen die het moeilijk hadden te helpen.
Terug kijken is één, maar vooruit kijken is natuurlijk veel belangrijker. We hebben
natuurlijk nog lang niet de strijd tegen het virus gewonnen. Maar als we ons aan de
maatregelen blijven houden dan komen we er wel door, zeker wanneer nu ook
binnen korte tijd de vaccins ter beschikking zullen zijn. Laat ons hopen dat we in
2021 het virus zullen overwinnen en heel ons parochieleven geleidelijk aan weer
terug zijn oude weg zal vinden. De heropstart zal zeker niet gemakkelijk zijn. Nu
zullen we zeker begrijpen wat het betekent om elkaar een gezond 2021 toe te
wensen.
Geniet van de kleine dingen en het ontmoeten van mensen, hoe beperkt ook.
Laat ons hopen dat in 2021 alles terug gewoon wordt, misschien zoals vroeger…
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HEILIGE PIUS X
ALLEN VAN HARTE
EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!
Moge 2021 een Gezegend jaar worden,
met een goede gezondheid
en met een sterke verbondenheid onder elkaar !!!

SINT-JOZEF
Vrede en gezondheid op aarde :
geschenk uit de hemel,
opdracht voor mensen op aarde.
“Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op - houden vanWie dan wel?
Als wij niet meer proberen
om van fouten te leren,

Als wij het getij niet keren
Wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet.
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
de ideeën aan te dragen
voor een kans op beter slagen.
Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer komen met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen
Wie dan wel? ( Paul Van Vliet)
De parochiegemeenschap van Sint Jozef
wenst iedereen een hoopvol en gezond 2021!!!

SINT ROCHUS
VOOR ALLEN VAN HARTE
EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR.
MOGE 2021 VOOR U EEN GEZEGEND JAAR WORDEN
MET EEN GOEDE GEZONDHEID
EN OMRINGD DOOR FAMILIE EN VRIENDEN !!!
JE KOMT TOCH OOK MEEVIEREN IN ONZE KERK …
We mogen natuurlijk slechts
met 15 personen aanwezig zijn in de vieringen.
Maar het is dan toch ook wel goed dat we met 15 zijn.
We moeten voorzichtig blijven
en ons aan de regels houden.
Samen kijken we vooruit,
het komt natuurlijk weer goed.
Veel moed en geduld !!!

