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 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)
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 29 mei. H. Paulus VI, paus

17.00 u. Avondviering

Zondag 30 mei. Heilige Drie-eenheid.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 5 juni. H. Bonifatius van Fulda.

17.00 u. Avondviering
SINT-JOZEF
zaterdag 21 augustus

viering om 18u

zondag 22 augustus

eucharistieviering om 11u45

SINT ROCHUS
Zaterdag 29 mei. H. Paulus VI, paus.

08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.

Zondag 30 mei. Heilige Drie-eenheid.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Jet Nagels- Van Berendoncks en
Zlm. Francis Vermeulen.
Maandag 31 mei. Maria-Bezoek.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 1 juni. H. Justinus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 2 juni. H. Marcellus en Petrus.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 3 juni. Sacramentsdag.
8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 4 juni.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 5 juni. H. Bonifatius van Fulda.

08.30 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering

Laat ons eens terugkijken op de gloriejaren van onze parochie
1955-1960
Het was de periode toen E. Hr. Robert Raes pastoor was van onze parochie.
Hij kwam terecht in een parochie op de top van haar bestaan, zowel voor het
kerkelijk leven als het verenigingsleven.
Langs de andere kant in een parochie waar er financieel na de periode van pastoor
Holthof wel wat moest recht getrokken worden.
Alle naweeën van de tweede wereldoorlog waren nog niet van de baan.
Van het begin af was duidelijk dat dit voor pastoor Raes maar een tussenstap was
naar een taak in het bisdom.
Het verenigingsleven had zich tien tot vijftien jaar na de tweede wereldoorlog
opgewerkt tot ongekende hoogten.
Maar voor het verenigingsleven loerde wel een groot gevaar om de hoek, het heette
televisie.
Het aantal parochianen was ook het hoogst, 15000, meer dan 3000 kerkgangers op
een weekend en jaarlijks een 250 vormelingen.
Maar ook de grootste grondgebied afstand werd voorbereid, namelijk de nieuwe
parochies van Pius X en Lodewijk van Montfort.
Pastoor Raes werd bijgestaan door drie onderpastoors, E. Hr. A. Van Dijck, (later E.
Hr. A. De Sutter), E. Hr. J. Tol en E. Hr. Fr. Vanderstighelen.
In 1956 werd de avondmis ingevoerd, zondag om 18 uur.
Op 9 september 1956 werden ook de nieuwe glasramen in de kerk ingewijd.
Het Marialegioen was toen nog een bloeiende vereniging en de bonden van het
Heilig Hart hadden 576 volwassen leden en 60 jeugdleden.
Het kerkkoor bloeide mede door de grote inzet van onderpastoor E. Hr.
Vanderstighelen en de dirigenten Fred De Houwer en Jef Selen.
Het was ook nog de periode van de grote processies.
De Sacramentsprocessie in juni was de gekendste.
Er waren toen ook nog de genaamde Missies met donderpreken van de paters
Redemptoristen, Passionisten of Norbertijnen.
Zo’n missie duurde 25 dagen met 5 dagen specifiek voor de jeugd.
Om 7 en 8 uur ’s morgens waren er geleide missen, ’s avonds gebedsstonden,
sermoenen en zegen met het Allerheiligste.
Er waren de Eucharistische Kruistocht moeders die maandelijks een
bezinningsavond hadden geleid door een van de parochiepriesters of gastsprekers.
Een heel speciale vereniging was toen nog de sociale werkploeg met vijf
steunpilaren: de volksspaarkas, de ziekenkas, de pensioenkas, prenuptiale spaarkas
en de vereniging voor gebrekkigen en verminkten.
Zij huisden in de kelder onder het podium van Familia en hielden zittingen op
zondagvoormiddag.
KAV kende een ongeziene glorieperiode met 1500 leden!! en 1000 kinderen op de
Sint Niklaas feesten.
Uit KAV was ook het Kinderheil ontstaan.
Het huisde lang in gebouwen van Sint Anna en daarna in de Sint-Rochusstraat 4.

Men werkte met talrijke vrijwilligers.
KWB was toen nog een relatief jonge vereniging vooral gekend door de
kaartavonden op zaterdagavond met een barstensvol parochiehuis.
De Atlasboekerij was gevestigd in een eigen pand in de Sint-Rochusstraat 48.
Ook het Davidsfonds had als doel de ontwikkeling van onze Vlaamse mensen
onder de leuze: “voor godsdienst, taal en vaderland”.
In 1959 vierden de Jongensbond en de Madeliefjes al hun 25 jarig bestaan
met samen meer dan 500 leden.
Familia was de overkoepelende vereniging voor al de verenigingen die in het
parochiehuis huisden met 1895 leden.
Feitelijk was het toen al ongeweten een voorloper op wat later de parochieraden
zouden worden.
Zij richten ook zelf activiteiten in zoals Driekoningenavonden, paareieren rapen voor
de kinderen en uitstappen in de zomermaanden.
Zij waren ook mee de drijvende kracht voor de Vlaamse kermissen achter Familia.
In ons parochiehuis dat men ook Familia noemde, huisden heel wat culturele
verenigingen met een rijk palmares.
Symfonie Sint-Rochus gesticht in 1927 kende vele uitvoeringen per jaar en
hoegenaamd niet alleen in onze parochie.
Zangkring Crescendo kende toen meer dan 50 leden en concerteerde in onze
parochie maar ook in de Koningin Elisabeth zaal.
Zij werkten ook mee met concerten bij onze nationale radio omroep NIR.
Op 2 oktober 1955, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Familia, voerden
symfonie en Crescendo “ De Leie” uit van Peter Benoit met als solist Renaat
Verbruggen van de KVO.
De toneelkring K.T. Opgang beleefde fantastische toneeljaren.
Vijf producties per seizoen waren toen normaal en men speelde ook heel wat op
verplaatsing.
Zij waren er ook bij met wagenspelen in de gemeente bij de bevrijdingsfeesten.
Ook onze gepensioneerden vereniging KBG was toen zeer actief met vele activiteiten
en 500 leden.
De biljartclub speelde heel wat tornooien en het plaatsen van een tweede biljart werd
onvermijdelijk.
Er was een turnkring Amaryllis voor de meisjes en Pax voor de jongens met meer
dan 300 leden.
MILAC bekommerde zich om de soldaten.
Zij hadden bijeenkomsten voor de soldaten, vooral voor diegenen die in Duitsland
lagen en promootten het brieven schrijven en pakjes sturen.
De Patclub was een opbouwende filmclub voor kinderen met vertoningen in de grote
zaal van Familia.
Het was een tegenpool voor de drie commerciële cinema’s toen op de
Herentalsebaan.
De voetbalploeg FC Stabelino ontstond in ons parochiehuis, er speelden vele
jongeren uit onze parochie.
Hun voetbalveld lag op ’t Fortje. Wat een rijkdom was dit?
En je mag er van overtuigd zijn dat dit alles hier “zeer” beknopt is weergegeven!!!
Ward Wené

HEILIGE PIUS X.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING …
Alicia Gabriëlla Goossens, geboren te Deurne op 7 juni 1921, dochtertje van Ester
Goossens. Maikel Gilen is peter en Conny Hermans meter.
We wensen Alicia een mooie toekomst toe !!!
JEZUS ONZE VRIEND …
Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Mt. 9, 35-38
SINT-JOZEF
Beste parochianen en vrienden van Sint-Jozef,
Sinds januari 2019 zijn we met onze parochie niet meer samengekomen
om mekaar buiten de kerk te ontmoeten.
Beperkingen opgelegd door de overheid omwille van de coronapandemie
was daarvan de voornaamste oorzaak. Zo is er een hele tijd voorbij gevlogen!
Nu de opgelegde maatregelen het terug toelaten willen wij alle mensen van onze
parochie graag uitnodigen op een ontmoetingsmoment in de kerk en wel op zondag
19 september vanaf 10.30 uur.
We vragen wel om in te schrijven met vermelding van het aantal personen en
contactgegevens via mail, sintjozefdeurne@skynet.be, brievenbus secretariaat (
Boekenberglei nr. 217) telefoon Josée 0498 47 87 45 of Jan 0485 80 22 44
ten laatste op 11 september 2021.

Heengaan
Op dinsdag 10 augustus namen
we in onze kerk gelovig afscheid
van de heer Jacques Marstboom,
echtgenoot van mevrouw Monique
Castelein en voorheen wonende
op de Drakenhoflaan.
Hij werd geboren op 9 oktober
1938. We bieden namens de
parochie
onze christelijke deelneming aan
zijn echtgenote, hun twee zonen,
drie kleinkinderen en de ganse
familie.
Aansluitend werd hij te ruste
gelegd in het columbarium van de
begraafplaats Silsburg.

Doopsel
Zondagnamiddag 8 augustus was er heel wat familie komen opdagen in onze kerk
voor de doop van Marta Barzin, derde kindje van Geert Barzin en Anneleen Van
Hertbruggen.
Zij werd geboren op 27 maart van dit jaar en is een zusje voor Felix en Clara
die eerder bij ons gedoopt werden. Ze zijn woonachtig op de Drakenhoflaan.
De kerk was piekfijn in orde en alle stoelen ontsmet zoals het hoort.
Namens onze parochiegemeenschap wensen wij haar welkom in ons midden
en proficiat aan de ganse familie, bijzonder ook aan de twee peters Leslie en Dries.
Voorganger was priester Jef Barzin.
Hij had zijn albe mee maar was heel tevreden dat een dienst doende koster
hem een stola aanbood van pastoor-deken Jean Pierre Buelens zaliger.
Aan het begin van de viering werd de huwelijkskaars
van Geert en Anneleen ontstoken aan de paaskaars.
Later werd het licht doorgegeven aan de doopkaars van Marta.
Als evangelie kozen de ouders die een heel verzorgd boekje samenstelden
Mattheüs 18,1-5: In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en vroegen:
“Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?”
Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei:
“ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen,
kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen.
Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen.

En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.”
SINT-ROCHUS.
MISVIERINGEN KRIJGEN MEER KLEUR …
Je hebt het ook gemerkt dat er een beetje meer kleur komt in onze vieringen.
Patrick maakt er werk van om voor de Hoogmis telkens muziek te bezorgen
aan Freddy die het dan in de kerk afspeelt. Proficiat Patrick en Freddy, het doet
deugd.
Op de Hoogdag van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming was er dan onze organist
en Frieda die de Hoogmis fijn verzorgden.
Knap gedaan !
We mogen zelf ook wel zingen, maar we mogen geen boekjes uitdelen, en dan is het
natuurlijk niet gemakkelijk om te zingen.
Langzaam maar zeker komen er toch meer mogelijkheden.
We zijn ook blij dat er weer meer mensen komen om mee te vieren.
Nu hoeven we niet meer te tellen want we mogen met meer dan 100 mensen
samenkomen in onze vieringen.
Kom je ook terug om mee te vieren?
FAMMA NODIGT UIT …
De kernleden van Femma komen samen op woensdag 18 augustus om te plannen
en af te spreken wat we weer kunnen organiseren.
Er komt inderdaad weer beweging …
KWB KWAM SAMEN VOOR VAKANTIEVERGADERING …
Op zaterdag 7augustus kwamen de verantwoordelijken samen bij Eddy en Vera voor
een bijzonder fijne samenkomst.
Het deed écht deugd elkaar weer eens te ontmoeten !!!
Elke donderdag kom je wel KWB’ers tegen in Familia vanaf 19 u.
En ’t ziet er goed uit naar de toekomst toe want zolang het niet alweer verandert,
mogen we langer blijven vanaf nu: tot één uur zelfs, en met meer aan één tafel !
Natuurlijk kwam ook de kampeerweek ter sprake en in september komt ook nog een
wandeling met Jos Smos en ligt ook 25 september vast voor de Startdag.
Langzaam maar zeker wordt er weer meer mogelijk.
OKRA ZIET OOK WEER MOGELIJKHEDEN …
Op de Info heb je gemerkt dat er langzaam maar zeker
ook weer enkele activiteiten mogelijk zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig !!!

