
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS. 
 

  
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 
Eucharistie- en gebedsvieringen. 
Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering 
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering 
3e zondag van de maand koffie na de viering. 
 
  
HEILIGE PIUS X 
  
Zaterdag 27 maart.  
17.00 u. Avondviering , Palmzondagviering met palmwijding. 
Zondag 27 maart. Palmzondag.  
11.15 u. Plechtige hoogmis met palmwijding. 
Goede Vrijdag 2 april. 
15.00 u. Kruisweg. 
Zaterdag Stille Zaterdag 2 april. 
17.00 u. Avondviering met wijding licht, vuur en water. 
Hoogfeest van Pasen. 4 april.  
Zondag 4 april. Hoogfeest van Pasen.  
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Alfons Luyckx. 
 
 
SINT-JOZEF 
 

we zullen onze kerk openstellen op zondag 28 maart 2021  

tussen 14 en 16u. 

In de veertigdagentijd houden we het bij een sobere ontmoetingskans 
zonder hapjes en drankjes. 

Als de versoepelingen van de veiligheidsraad het toelaten en we met 
meer dan 15 mensen mogen samenkomen zal er vermoedelijk op 
Palmzondag een viering zijn om 11u45 met wijding van palm.   

Goede Week 
 
Palmzondag 28 maart   14 tot 16u   



 
Witte Donderdag 1 april 14 tot 16u 
 
Goede Vrijdag 2 april 15u  Kruisweg  (inschrijven 
verplicht) 
     19u  Kruisweg  (inschrijven 
verplicht) 
 
Stille Zaterdag 3 april 14 tot 16u 
 
Paaszondag 4 april 11u45 Verrijzenisviering (inschrijven 
verplicht) 
     14 tot 16u 
 
 

Voor inschrijvingen kan u terecht bij Jan Lenaerts, koster  
telefonisch op het nummer 0485 80 22 44, zo mogelijk vanaf 
20 uur. 
 
Dankzij de bereidwillige medewerking van Fons Houtmeyers kunnen 
onze parochianen aan het begin van de Goede Week ook in onze kerk 
terecht voor een gewijd palmtakje. 
 
Het is mogelijk dat er op Pasen nog een tweede viering zal plaats 
vinden.  Daarover bezorgen we u zo vlug mogelijk meer informatie.   
 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 27 maart.  
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering. Palmzondagviering met palmwijding. 
Zondag. 28 maart. Palmzondag. 
08.30 u. Ochtendviering met palmwijding. 
09.30 u. Hoogmis met Palmwijding.  
Maandag in de Goede week. 29 maart. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag in de Goede week. 30 maart. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  in de Goede week. 31 maart. 
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 1 april. Witte Donderdag. 
19.00 u. Avondmaalviering. 
Vrijdag 2 april. Goede vrijdag. 



15.00 u. Kruisweg. 
19.00 u.  Plechtige Kruisverering. 
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 2 april. Stille Zaterdag. 
18.00 u. Paasviering met wijding van Licht, vuur en water. 
Zondag 4 april. Hoogfeest van Pasen.  
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer,  
zijn broer Armand, Leonie Van Aken, ouders en Zusters. 
 

 
Stevenslei, gelegen tussen de Herentalsebaan en de Boterlaarbaan  
 
De straat dankt haar naam aan W.J. Stevens die gemeenteraadslid was voor Deurne-
Zuid van 1895 tot 1907. Hij behoorde tot de groep rond burgemeester Cogels. De 
straat werd aangelegd in 1912 door de Samenwerkende Maatschappij het Bouwvak. 
Tussen 1911 en 1914 werden er in de straat 5 huizen gebouwd, tussen 1922 en 
1930 nog eens 41. Dus 46 huizen in de straat was echt niets bijzonder. De straat is 
dan ook maar een paar honderd meter lang. Maar toch is er over dat straatje heel 
wat te vertellen.  
Feitelijk begint het verhaal van Stevenslei nr. 20 in 1919. Toen had de N.V. Volta een 
aanvraag gedaan bij het gemeentebestuur om daar een smidse te mogen beginnen 
met 5 elektromotoren en werktuigen. Dit was de start voor wat later zou uitgroeien 
in 1928 tot de gloeilampenfabriek 
Volta met 16 glasovens. Volta was een afdeling van het bedrijf VOLT uit Tilburg dat 
gloeilampen vervaardigde en later ook andere elektrische toepassingen. VOLT was 
een bedrijf dat opgericht was door kooplieden en geen technici. Vanaf 1925 kwam 
VOLT totaal onder de invloed van Philips uit Eindhoven. Het Deurnese Volta werd 
door Philips overgenomen en kreeg de naam 
Usines Philips Belge. Maar Philips had een grote vestiging in Leuven en verhuisde 
daar in 1930 de gloeilampenfabriek van Deurne naartoe. In 1931 stond er dus een 
fabriekspand te koop in de Stevenslei. En er kwam een “stopkesfabriek” in de 
Stevenslei. Een bedrijf dat kroonkurken, aerosolspuitbussen en blikverpakkingen voor 
voedingswaren vervaardigde. Maar ook de Crown Cork Compagny zou niet in de 
Stevenslei blijven en verhuisde naar de industriezone in Deurne-Noord op de 
Merksemsesteenweg en tegen de Bisschoppenhoflaan. In 2012 ging ook de fabriek in 
Deurne-Noord dicht wegens te hoge loonkost. 322 mensen verloren er hun baan. De 
fabrieksruimte in de Stevenslei werd een opslagplaats voor rotanmeubelen en andere 
rietproducten. Naast de fabriek was er in de straat nog een grote open ruimte tot 
aan de Langveldstraat. Men noemde dat toen “de plak”, speelterrein voor de 
kinderen. In de zomer richtten de Deurnese Natuurvrienden er soms een camping 
weekend in en stond de plak vol tenten. In die tijd was dat een grote attractie. Ook 
met de bevrijdingsfeesten werd er een podium opgericht en hadden er optredens 
plaats. 
In 1955 trok men een straat midden door de plak, de Jos van Geellaan, eerst maar 
tot in de helft, 
later door tot aan de Langveldstraat. Er werden vier blokken met sociale woningen 
gebouwd met 64 appartementen. De gemeente hield er wel aan er voor te zorgen 



dat er mensen van een bepaalde politieke kleur in kwamen wonen. Zij zorgden er 
wel goed voor dat hun politieke meerderheid gevrijwaard bleef. Maar die blokken 
zouden ook hun invloed op onze parochie hebben. In 1959 begon het wijkwerk van 
het Pleintje. De bedoeling was ‘kerk dicht bij de mensen’ brengen. Kanunnik 
Ceuppens uit Mechelen stuurde Juf. Andrée naar onze parochie om er bij de 
randkerkelijken te werken. Men wou trachten hen bij de kerk te betrekken. Deze 
manier van werken ging uit van pater Bellens, die in Mechelen in een volkse wijk een 
missie had gepredikt en erna het werk wilde bestendigen door gewoon tussen die 
mensen ter plaatse te blijven werken. In onze parochie werd oorspronkelijk gekozen 
om voor de kinderen vooral iets te doen tijdens de grote vakantie. Daarvoor werd er 
een speelplein aangelegd achter Familia. Via de kinderen trachtte Juf. Andrée betere 
banden met de gezinnen te krijgen. En men werkte toen vooral op de wijken van de 
Boterlaarbaan en de Jos van Geellaan. Geleidelijk aan werden de activiteiten voor de 
kinderen uitgebreid met volksdans en toneel. Er werden ook kampen naar zee 
georganiseerd. Vanaf 1960 zou onderpastoor Pros Heylen zich mee inzetten voor ’t 
Pleintje. Het Pleintje kreeg ook een lokaal naast het meisjes Chirolokaal achter 
Familia. Dat bleek wel niet de ideale plek te zijn. Er waren nogal wat problemen. De 
‘werkingen’ accordeerden duidelijk niet met elkaar. Dit zorgde ook voor 
conflictsituaties tussen de onderpastoors Scheelen en Heylen. Juf. Filomeen Van den 
Berg verving Juf. Andrée.De kleine kinderen werden groot en hadden nood aan 
andere ontspanningsvormen. Zo ontstond de jeugdclub, eerst in een lokaal op de 
Herentalsebaan 366, schuin over Sint-Anna, daarna in de blokhut, een zelf gebouwd 
houten lokaal achter Familia. Onderpastoor Cor Janssens was hiervoor de grote 
bezieler. 
De sociale woningen in de Jos van Geellaan werden in drie fasen nog uitgebreid, 
complex II, in  
1958, 98 appartementen, complex III, in 1960, 62 appartementen en Complex IV, in 
1976  
29 appartementen. De bouwstijl verschilde wel danig met de eerste blokken.  
Uiteindelijk zou de kliniek die in 1997 was gefusioneerd met de Eeuwfeestkliniek en 
de nieuwe naam Monica kreeg de vierde eigenaar worden van, Stevenslei 20, 
oorspronkelijk het Volta complex. Er werd een Orthopedisch- en een Gynaecologisch 
Centrum uitgebouwd. Er gebeuren ook MRI- onderzoeken. 
Intussen waren de sociale woningen na meer dan vijftig jaar in slechte staat. 
In 2017 kozen de stad Antwerpen, Woonhaven, district Deurne en AZ Monica een 
nieuw Masterplan Jos van Geellaan op te starten. Na herverdeling van de gronden 
kon AZ Monica een nieuwe ziekenhuisvleugel bouwen en startte men ook na afbraak 
van de oude gebouwen met een nieuw sociaal woningcomplex in de Jos van 
Geellaan tegen de Stevenslei aan. Buiten de nieuwe woningen en de kliniek zal er 
ook een nieuw buurtpark komen. Dit alles is gepland om tegen 2024 klaar te zijn. 
De Stevenslei, een kort straatje waarin toch veel gebeurd is. 
 
Ward Wené, 
graag neergeschreven, ik bracht zelf mijn jeugd door in de Stevenslei. 
 
 

 
 



HEILIGE PIUS X. 
  
Marcel Weemaes heeft een boodschap voor ons … 
 
Ik droom niet van een weg, 
bezaaid met vurig rode rozen 
en met witte anjelieren afgeboord. 
Een karrespoor is mij genoeg, 
als ik maar niet alleen, 
maar met wat mensen samen 
mijn dromen voor mij uit mag dragen 
en nu en dan verrast 
een zacht gebaar 
van tederheid mag ervaren. 
Ik vraag niet méér 
dan wat een mens kan geven: 
een heel klein beetje aandacht voor mijn leven. 
De drempels zijn vaak veel te hoog voor mij 
als ik voor anderen wil doen 
wat ik zo graag voltooid zag in mijn eigen leven, 
en ik zie uit naar wie welwillend lief 
mijn onvolkomen draagvermogen wil ontzien 
en meegaand met mijn trage tred 
mijn karrespoor wil delen, eventjes, 
een heel klein eindje maar. 
Aan wie mij gratis, onverdiend 
een heel klein beetje gaarne ziet 
zou ik uit pure dankbaarheid 
wel duizend rozen willen geven. 
Misschien is dit het heimwee 
waarmee alle mensen leven: 
wie wil wat witte anjelieren weven 
doorheen mijn rozenstruik? 
Wie wil 
gevoelig door de doornen 
die mijn dromen kwetsen, 
een vriend 
en trooster 
voor mij zijn? 
 
Dank je wel Marcel . 
 
 
SINT-JOZEF  
 
PALMZONDAG … TWEEDE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN. 
Op zondag 28 maart de kerk van Sint-Jozef openstellen van 14 tot 16u. 
 



Er is een bezinnend aanbod bij de Schriftlezingen van Palmzondag en een oproep om 
een bijdrage te geven voor Broederlijk Delen. 
 
Het rekeningnummer voor liefhebbers die toch een fiscaal attest wensen vanaf 40 
euro is BE12 0000 0000 9292, BIC begunstigde BPOTBEB1 van Broederlijk Delen, 
Huidevettersstraat 165 in 1000 Brussel. 
 
  
Afscheid 
 
Gelovend dat haar heengaan een opgang is naar U, God, gedenken wij het leven en 
de inzet van zuster Susanne Tuyaerts geboren in Antwerpen op 13 september 1939. 
Zij wijdde zich, door religieuze professie bij de Zusters van Liefde in Heule volledig 
toe aan God  en de mensen op 3 december 1978.  Achttien jaar lang was zij 
missionaris in het Congolese Kananga, waar er een bruusk einde kwam aan het 
missieleven aldaar door de gruwelijke moord op een medezuster.  Van 1999 tot op 
vandaag was zij actief in Kameroen (Batouri).  Zondag 28 februari jongstleden is zij 
er onverwacht Gods hemelse Liefde binnengegaan en daar naar haar wens 
begraven.  Zij was de laatste missionaris in Kameroen van haar congregatie. Tijdens 
haar driejaarlijkse vakanties was zij een graag geziene keuzeparochiaan in onze kerk.  
Namens onze parochie bieden wij onze christelijke deelneming aan, aan haar zus 
Hilde, schoonbroer Walter Minnebach, hun kinderen Hans, Ilse en Gert alsook aan de 
Algemeen Overste en de Missieverantwoordelijke van de Zusters van Liefde, Heule. 
 
  
 

SINT-ROCHUS. 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN  
Carolus Janssens, weduwnaar van Hortense Berckvens, 
geboren te Westmalle op 2 oktober 1940  
en overleden te Antwerpen, VZC De Zavel, 
op 10 maart 2021. 
Anny Debra, levenspartner van Rik Driessens, 
geboren te Antwerpen op 2 november 1936 
en thuis te Deurne overleden op 11 maart 2021, 
Vroenhofstraat 26 te Deurne. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
 
BROEDERLIJK DELEN 60 JAAR … 
 
OP WIE LIJK JIJ ? 
 
JE DEELT 
SAMEN 
DE TOEKOMST 
UIT SOLIDARITEIT 



VOOR VERANDERING. 
 
DELEN DOET GOED. 
OOK MET HET ZUIDEN. 
 
Denk jij ook aan broederlijk delen?  BE12 0000 0000 9292 
 
 

 
 
 
 
BROEDERLIJK DELEN NOG HEEL BELANGRIJK … 
 
Ontwikkelingshulp 
is weten wat nodig is 
voor hen 
om meer mens te kunnen worden 
en beginnen 
met te wroeten om ze de kans te geven 
te wrikken aan vastgeroeste uitbuitingssystemen, 
te geven van onszelf wat de moeite waard is 
Zodat ZIJ er iets mee kunnen doen… 
  
beginnen 
met te leren wat zij aan waardevolle kultuur bezitten, 
met aan te nemen wat aan waarheid zit 



in hun verwijten, 
te waarderen de mens die zij zijn … 
  
beginnen 
met onze eigen zelfgenoegzame mentaliteit 
te veranderen, 
met ons eigen handel en wandel te versoberen; 
en onze eigen-liefde een flinke deuk te geven 
  
en beginnen 
met ons erachter te zetten 
achter wat voor hen 
levensnoodzakelijk 
en broodnodig is. 
  
Ward Bruyninckx 
 
  
CAMIEL DENKT AAN PALMZONDAG EN PASEN … 
 
Palmzondag komt er aan.  Traditioneel zong het koor als intredelied 
 
De Koning va van de vrede komt in de hoofdstad aan, 
De mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam 
Doe open nu de poorten, de Koning moet er door, 
och, Here, geef  nu  voorspoed, zo roepen zij in koor. 
 
Dit jaar zal het helaas niet kunnen, maar ons koor is vastbesloten  
er volop tegen aan te gaan zodra de Corona-regels het toelaten,  
hopelijk nog voor deze  zomer. 
 
We missen inderdaad ons zangkoor en kijken uit 
naar het ogenblik dat ze weer mogen zingen in onze kerk. 
We zijn natuurlijk blij dat de vieringen nog mogen doorgaan, 
al is het ook maar met 15 mensen. 
Het is beter dan niets. 
Maar we zien inderdaad liever 
dat er weer meer mensen mogen komen 
en dat er gezongen mag worden. 
 
Laat ons hopen dat de vaccins vlug komen 
en dat we weer meer hoop hebben !!! 
 
 
VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN. 
Op het ogenblik weten we nog niet wat er mogelijk gaat zijn. 
Misschien zal het nog zijn met kleine groep. 
Voor Pasen is het momenteel zo dat er 50 mensen aanwezig mogen zijn, 



maar wel buiten. Hier zou dat dan kunnen in de tuin van de pastorie 
of op de speelplaats van de kleuterschool. 
Het blijft natuurlijk wel gemakkelijker in de kerk. 
Indien nodig dan kunnen we met Pasen wel 3 vieringen doen, 
half negen, half tien en half elf. 
We hopen natuurlijk dat het aantal besmettingen vermindert 
en dat er dan meer mogelijk is. 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als Pasen een nieuwe start mag worden.    
 


