DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 6 maart.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 7 maart. Derde Zondag in de Veertigdagentijd.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 13 maart.
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
Er zijn voorlopig geen vieringen in onze kerk.
Het secretariaat van Sint-Jozef zal de parochianen digitaal
of per brief informeren als we kunnen vieren met 15 mensen.
SINT ROCHUS
Zaterdag 6 maart.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.

Zondag 7 maart. Derde Zondag in de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Hoogmis . Zlm. Louisa Gabriëls.
Maandag 8 maart. H. Johannes a Deo.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 9 maart. H. Francesca Romana.

08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 10 maart.

08.00 u. Ochtendviering
Donderdag 11 maart.
8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 12 maart.
08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 13 maart.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering
Zondag 14 maart. Vierde Zondag in de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis.

De Deurnese dorpspolitiek tijdens de beginperiode van onze parochie.
We weten dat men ongeveer vanaf 1886 ijverde voor een parochie in Deurne-Zuid
en dat die er ook gekomen is. Maar men wou ook een eigen gemeente Menegem en
een eigen school. Over het onderwijs zullen we het volgende week hebben, de
politiek is nu aan de beurt. Voor 1885 was er in Deurne geen politieke strijd. In de
periode 1836 -1885 waren er verkiezingen zonder partijen of programma’s. Men had
stemrecht naarmate men belastingen betaalde, het zogenaamde cijnsstelsel en er
heerste een katholiek conservatieve stempel. Het kiesrecht was dus beperkt tot een
minderheid welgestelden. De gemeenteraadsleden vormden een besloten kring. Eens
gemeenteraadslid bleef men dat tot aan zijn dood tenzij men vrijwillig stopte. De
gewone bevolking was niet betrokken bij de politiek. In 1839 werd Georges Cogels,
kasteelheer van Ter Rivieren, burgemeester. Hij zou ontslag nemen in 1887 na een
carrière van 45 jaar burgemeester en ook provincieraadslid van 1874 tot 1876. Op 3
februari 1885 volgde Florent Pauwels hem op als burgemeester. Hij was
tabakshandelaar en eigenaar van Papegaaienhof. Hij zat in de gemeenteraad vanaf
1878. Hij woonde dus in Deurne-Zuid en was nauw betrokken bij de beginperiode
van onze parochie. Hij was ook lid van de Kerkfabriek. Deurne telde toen buiten de
burgemeester twee schepenen en 11 gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden
werden verkozen voor 6 jaar. Om de 3 jaar verviel het mandaat van 5 of 6
raadsleden en moesten die dus terug verkozen worden.
In 1895 werd het cijnsstelsel vervangen door het algemeen meervoudig kiesstelsel.
Daardoor genoten alle mannen vanaf 25 jaar stemrecht. Dus de vrouwen telden
politiek nog niet mee. Sommigen kregen op grond van hun belastingaanslag één,
twee of drie bijkomende stemmen. Toen werd ook de stemplicht ingevoerd. De minst
begoede kiezers met één stem vertegenwoordigden 52,7% van het kiezerscorps
maar beschikten slechts over 29,8 %van de stemmen. Deurne werd toen ingedeeld
in twee kieswijken, noord en zuid met als scheiding de Herentalse vaart. Alle
verkozenen toen behoorden tot de groep van Burgemeester Pauwels. De
ambtstermijn van de verkozenen werd toen 8 jaar met om de 4 jaar gedeeltelijke
vernieuwing. Maar vanaf 1895 was het gedaan met de politieke rust. De
voorstanders van de afscheiding van Deurne-Zuid begonnen actie te voeren tegen
het gemeentebestuur. In 1896 werd de “Deurne Zuiderbond” opgericht met als doel
het oprichten van een afzonderlijke gemeente Menegem bestaande uit de
gehuchten: Drie Koningen, Silsburg, Eksterlaar, Boterlaar, Waasdonk en Gietschotel.
De voorzitter van de bond was Fl. De Preter. Later was er ook een groep
ontevredenen in Deurne-Noord geleid door Eugeen de Ridder, de Kleppermannen.
Begin januari 1897 stuurde de Zuiderbond een door 537

Personen ondertekend verzoekschrift naar het parlement voor de onafhankelijkheid
van Deurne-Zuid. Maar de regering en het gemeentebestuur was er tegen. Maar men
liet zich niet gemakkelijk afschepen en in 1898 deed men een tweede poging. Maar
ook dit voorstel werd verworpen. In 1901 werd de zaak dan nog maals onderzocht
maar ook nu zonder positief resultaat. Maar politiek was er in Deurne wel een stevige
oppositie ontstaan met de Zuiderbond en de Kleppermannen. De Zuiderbond met
vooral Celis en Embrechts verweten deken- pastoor Van den Eynde van SintFredegandus partijdigheid tegen Deurne-Zuid. Dit zou later de verklaring zijn van de
anti-clericale politiek die de Zuid-Deurnenaars later samen met de Kleppermannen in
het gemeentebestuur zouden voeren. In 1903 werden Celis en Embrechts in de
gemeenteraad verkozen en voerden een hardnekkige oppositie. Ook de strijd voor
eigenheid bleef men verder voeren en werd slechts in 1911 in de kamer definitief
negatief beslecht. Met zware politieke gevolgen voor Deurne. Voor de gemeente
raadsverkiezingen van 1911 vormde de Zuiderbond een kartel met de
Kleppermannen, de luidruchtigste tegenstanders van de scheiding, tegen de
katholieke bonden van Deurne. Het kartel haalde de volstrekte meerderheid. Maar al
deze dorpspolitiek zou men zwaar moeten betalen. In die tijd maakte men plannen
voor de aanleg van parken rond Antwerpen. Voor 1900 waren er al plannen om een
park van 1320 ha aan te leggen tussen Wilrijk, Mortsel en Deurne. Men wou de
forten slopen en daar parken aanleggen. In 1909 wou men Boekenberg, een van de
mooiste lusthoven van rond Antwerpen verkavelen. De overheid wou dat de
gemeente Deurne het zou aankopen om er een park van te maken. Door de toen
heersende dorpspolitiek, persoonlijke veten en groepstegenstellingen werd de
aankoop verworpen. De overheid en de publieke opinie in en rond Antwerpen keerde
zich tegen Deurne. En de overheid was vast besloten de mooiste particuliere
lusthoven uit de omgeving van Antwerpen voor verkaveling te behoeden. Als Deurne
niet bereid was mee te werken dan moest het maar een gedeelte van zijn
grondgebied afstaan aan gemeenten die wel meewerkten. In 1912 kocht Borgerhout
Ter Boelaer en Deurne moest 200 ha grond afstaan. De verkaveling van Boekenberg
ging uiteindelijk toch niet door en 1914 kocht Deurne Boekenberg aan.
Vanaf 1912 kregen de socialisten bescheiden vaste voet in de gemeente.
En dat zou het begin zijn van de groei naar een lange periode van socialistische
meerderheid in Deurne.
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HEILIGE PIUS X
STILTE …
Stilte heeft niets van doen met de afwezigheid van geluid.
Stilte heeft met harmonie te maken,
met het kloppen van je hart,

met het ritselen van de wind in de bomen en het fluiten van de vogels,
met de onbevangen vreugdekreten van het spelend kind,
met de knetterende vlammen in het houtvuur,
met de betoverende schoonheid van kunstwerken, en vooral…
met de harmonie tussen al die dingen die stuk voor stuk getuigen zijn
van een oer-natuurlijke vanzelfsprekendheid.
En daartoe behoort onmiskenbaar ook onze eigen innerlijke rust,
Onze stilte vanbinnen.
Sjoerd Bulsmen
VORMEN VAN LIEFDE …
Mezelf zien, geraakt in jou die ik omhels.
Me laten raken en jou even aanraken.
In alles wat zwijgt
een punt van overeenstemming vinden.
Jou in de diepte van ziel en zijn liefdevol raken.
Wij samen en elk apart dit geraakt zijn meenemen
op onze levensweg en over grenzen heen.
Jou en onze herinneringen koesteren en bewaren.
Steeds weer jouw hart even beroeren en jij het mijne.
Elkaar uit de impasse halen en zacht in beweging brengen.
Elkaars onrust wegnemen, dankbaar glimlachend
Om wat we kregen, krijgen en delen.
Elkaar woordeloos in vervoering brengen,
de een de ander optillend uit het enge kleine ik.
Wij, die geestdriftig meedrijven op verlangen.
Wij zijn het die ons zacht zuchtend verbinden.

Wij zijn het die elkaar beloven
steeds weer minuscule tekens te verzamelen
om onze verbondenheid te vieren.
Wij zijn het die hunkerend naar vereniging
een band smeden die niet verloren gaat,
niet in leven, niet in dood.
Wij zijn het die elkaar in lief en leed door de dagen dragen,
steeds zoekend naar iets wat voelt als licht en warmte.
Wij die getooid met het mooiste van elkaar,
wij die het tederste in onszelf blootleggen…
Wij zijn het die mondjesmaat proeven dat alleen
de liefde blijft.
Claire vanden Abbeele
VEERTIGDAGENTIJD EN VOORBEREIDING OP PASEN …
Zoals zovelen kijken ook wij uit naar de vaccins
en hopen we dat er binnenkort weer enkele versoepelingen komen.
Deze veertigdagentijd is voor ons allen een uitnodiging en een uitdaging.
Maak ook tijd voor bezinning en gebed, en probeer, meer dan anders
aandacht te hebben voor mensen rondom ons.
We mogen ook verder kijken
en we weten dat Broederlijk Delen
ook uitkijkt naar onze steun.

SINT-JOZEF
SINT ROCHUS
DE REGENBOOG TEKEN VAN VERBOND TUSSEN GOD EN ZIJN VOLK …
De joodse gelovigen wisten hoe de volkeren rondom hen het natuurverschijnsel
van de regenboog beleefden met angst.

Ze voelden de Regenboog aan als een bedreiging van de godheid die zijn strijdwapen
keert tegen de kleine mens. Angst waardoor ze zelfs een eerste kind slachtofferden,
ondanks alle verdriet, om de gunsten van de godheid af te smeken over de clan.
Niet voor niets houdt de Hebreeuwse Jahweh de dolk tegen waarmee Abraham,
angstig en versmacht van droefnis, zijn zoon Izaäk wilde offeren aan een vermeende
godheid die levens opeist voor eigen voldoening.
Angst is nog steeds een diepe werkelijkheid waardoor velen zich niet ten volle
durven engageren in een liefdevolle relatie. Angst wordt zichtbaar in het verdringen
van wezenlijke onrust door workaholics of door een graaikultuur van het nooit
genoeg.
Vlaanderen is beschamende koploper in het aantal zelfmoorden van jong mensen die
geen enkele levenszin kunnen ontdekken.
In de joodse tegendraadse traditie plaatste de Here zijn boog, ontwapenend, dus
omgedraaid, tot symbool van zijn verbonden zijn met mensen en zijn overspannende
zegen tegen elke angst in.
Alle denkbare kleuren van diversiteit en menselijk pogen samen in één
spanningsveld. Overkoepelende zegen opdat mensen zegen zouden zijn voor elkaar.
Het begon in de woestijn, waar, na de zondvloed van 40 dagen, de verwoeste
aarde te wachten lag om alles te doen ontkiemen.
Met Noach herbegon het leven op aarde.
Hij geloofde dat deze schepping bedoeld was om goed en mooi te zijn. Hij was er
van overtuigd dat God leven wil, voor allen op aarde.
Kijk naar die schitterende regenboog. Als je hem ziet, ook al ben je nog doordrenkt
van nattigheid en kilte,
dan aanschouw je reeds verbondenheid en hoop.
Paul Scheelen
KIJK JE OOK MEE UIT NAAR PASEN ?
We schrijven reeds ‘Derde Zondag van de Veertigdagentijd’ …
Pasen nadert …
Hopelijk komen er nog enkele versoepelingen
ook voor onze activiteiten in de kerk.
Het is natuurlijk belangrijk dat we ons aan de regels houden
en dat we, op alle vlakken, ook voorzichtig blijven.
Toch zouden we het héél fijn vinden
als we met meer mensen samen mogen vieren in onze kerk.
Daarom zullen ook de vaccins belangrijk blijven.
We kijken er naar uit !!!

