
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. 
 
 
HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders.  
17.00 u. Avondviering   
Zondag 3 oktober. Zevenentwintigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 9 oktober. HH. Dionysius en gezellen en H. Johannes Leonardi. 
17.00 u. Avondviering. 
 
 
SINT- JOZEF 
Welkom in onze kerk 
 
zaterdagen telkens om 18 uur   
 
Eucharistieviering eerste, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand. 
Woord- en communiedienst op de tweede zaterdag van de maand. 
 
zondagen telkens om 11u45 
 
Eucharistieviering eerste, derde en vierde zondag van de maand. 
Woord- en communiedienst op de tweede en vijfde zondag van de maand. 
 
Verschuivingen of uitzonderingen zijn altijd mogelijk. 
 

 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders.  
18.00 u. Avondviering   
Zondag 3 oktober. Zevenentwintigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Carlo Deckx; Zlm. Tcha Tcha Andrade do Rosario;  
Zlm. Denise Loots en Zlm. Maria Boeckx. 



Maandag 4 oktober. H. Franciscus van Assisi. 
08.00 u. Ochtendviering 
Dinsdag 5 oktober. H. Faustina Kowalska.  
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag 6 oktober. H. Bruno.   
8.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 7 oktober. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 8 oktober.  
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 9 oktober. HH. Dionysius en gezellen en H. Johannes Leonardi. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering.  
 
  
Onze parochie in vraag. 
Kunnen we nog zelf de zin van ons parochiaal bestaan bewijzen in het huidige 
concept?  
Samen leven kerkelijk, sociaal en maatschappelijk?  
Kunnen we hierin nog financieel zelf bedruipend zijn?  
Zetten we ons genoeg open naar buiten, sluiten we ons niet af van de buitenwereld?  
Laat ons beginnen met ons kerkelijk leven in vraag te stellen.  
Na anderhalf jaarcorona stellen we een achteruitgang vast van het aantal 
kerkgangers.  
We keren niet terug naar het aantal van voor corona ondanks het feit dat we feitelijk 
weinig coronadoden hebben gehad.  
Welke zijn hiervoor de redenen? Kunnen we er iets aan doen?  
Bij de zondagsmis van half tien was het wegblijven het grootst.  
Had dit iets te maken met het feit dat er geen zang of muziek was?  
Wat met de toekomst van ons kerkkoor?  
Hoe zien de heropstart nu er terug mag gezongen worden zonder beperkingen?  
Wat gaat er gebeuren met de vieringen in onze kerk in het “na Fons tijdvak”.  
Hoe zien we dat? Wie is er bekwaam en bevoegd om vieringen voor te gaan?  
Fons speelt ook nog een grote rol in het “randgebeuren” van de kerk.  
Enkele voorbeelden: openen en sluiten van de kerk en de parking,  
zorgen voor bloemen, kaarsen en sneeuwruimen.  
Hoe gaan we dit allemaal oplossen in de “na Fons periode”?  
Al enkele jaren loopt ook het aantal begrafenissen achteruit.  
Ten opzichte van andere parochies doen wij het nog goed.  
Maar dit is ook te wijten aan het “Fons effect”.  
Gaan wij in de “na Fons periode” dezelfde dienstverlening kunnen bieden?  
Gaan we kunnen optornen tegen de begrafenisondernemers die uitvaarten ook 
prachtig verzorgen en dikwijls in betere en comfortabeler omstandigheden?  
Kuisen, bloemen en versiering, kosterwerk in de kerk gebeurt door vrijwilligers.  
Blijft dit houdbaar in de toekomst?  
In de “na Fons periode” zal de Kerkraad gewoon kunnen doorwerken.  
Fons is in de Kerkraad een gewoon lid.  



Maar Fons heeft altijd hard gewerkt voor de kerk. Hij speelde mee een grote rol bij 
de werken.  
We hebben nu ook nog de pech dat onze architect Jo Ooms is overleden.  
Gelukkig hoeven er in het kort geen werken uitgevoerd worden aan de kerk.  
Maar Fons was altijd beschikbaar. Hoe gaan we dat opvangen?  
Fons beantwoordt al de telefoons die binnenkomen op de pastorie.  
Hij is er ook dikwijls aanwezig waardoor fysiek contact gemakkelijk mogelijk is.  
Hij voert rouw en andere gesprekken. Een parochie moet wel bereikbaar zijn.  
Hoe gaan we dat oplossen?  
Fons kijkt de post na, doet betalingen en verzorgt de tuin van de pastorie en maait 
gras waar nodig.  
Hij doet ook nog een hele boel andere kleine dingen, maar die wel moeten gebeuren.  
Hij is bereikbaar via de computer, stuurt en beantwoordt mails en drukt blaadjes 
voor de misvieringen en doet ook ander drukwerk voor de verenigingen.  
Fons is nauw betrokken bij de voorbereiding van de eerste communie.  
Wie gaat die taken allemaal overnemen?  
Als het appartement vrij komt waar Fons nu woont op de pastorie wat gaan we er 
dan mee doen? Verhuren?  
Wat gaan we dan met de pastorie doen? Houden of verkopen?  
Ook voor onze kerk hebben we nood aan nevenactiviteiten.  
Het aantal uren nuttig gebruik van het gebouw ligt veel te laag.  
Hoe gaan we hieraan verhelpen? Gaan we medegebruikers vinden  
of zelfs misschien een stuk van de kerk afstaan voor andere doeleinden?  
Hoe gaan we financieel met de parochie verder kunnen werken als Fons er niet meer 
is?   
De rekeningen van de parochiële werken zitten in de private stichting van het 
bisdom.  
De plaatselijk beschikbare bedragen zullen beperkt zijn.  
Moeten er geen volmachten herbekeken worden?  
Wij hebben met de parochie in de private stichting een girorekening, een 
spaarrekening en een effectenrekening. Het Kerkfabriek heeft zijn eigen rekening.  
Welke zijn de gevolgen van het wegvallen van de containerklassen  
aan de Kerkhofweg voor de school Andromeda?  
Hoeveel nationaliteiten vertegenwoordigen de kinderen op de school?  
Waar wonen de kinderen?  
Drukt dit alles niet op het verwezenlijken van de normale doelstellingen?  
Liggen er niet verschillende lagere scholen te dicht bij elkaar?   
Moeten ze niet teveel vissen in dezelfde vijver?  
Is men tevreden over de staat van de gebouwen en de inrichting ervan?  
Hoe is in die vijver het katholiek onderwijs te onderscheiden van het stedelijke?  
Waar zijn er nog raakpunten met onze parochie?  
En dan hebben we natuurlijk ook nog jeugd in onze Chiro.  
Wat was de invloed van corona op hun werking? Waar komen de leden vandaan?  
Is er nog doorstroming?  
Doorlopen er nog leden alle afdelingen en komen er daarvan ook in leiding terecht?  
Vanwaar komt de leiding? Is ze standvastig? Hoe oud zijn de leidsters en leiders?  
Is er nog genoeg leiding? Ben je tevreden met uw lokalen en de staat ervan?  
Hoe zie je de toekomst te gemoed?  



Hoe verloopt momenteel nog de samenwerking met de Chirovrienden? (wordt 
vervolgd) 
 
Ward Wené. 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE … 
Op zondag 3 oktober komen we weer samen in H. Pius X. 
Om 10.15 uur starten we in het zaaltje en samen gaan we dan naar de kerk voor de 
Hoogmis. 
Probeer er zeker bij te zijn !!! 
Nu komt 16 oktober wel héél dichtbij !!! 
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 
Op maandag 4 oktober worden de ouders weer verwacht in het parochiezaaltje naast 
de kerk van H. Pius X,  
Corneel Franckstraat 25. 
Probeer er zeker ook bij te zijn voor de laatste afspraken !!! 
 
WE MOETEN NIET MEER TELLEN… 
IEDEREEN IS TERUG WELKOM IN ONZE KERK… 
Probeer er dus vanaf nu ook weer bij te zijn. 
Samen maken we er weer héél fijne vieringen van. 
 

SINT-JOZEF 
 
HET VORMSEL KOMT IN ZICHT … 
Dit artikel kreeg je reeds enkele weken geleden. 
Ik geef het nu nog eens terug, 
omdat de datum nu toch wel heel dichtbij komt. 
 
Vormselcatechese in een coronajaar. 

Voor het tweede jaar op rij zal het vormsel plaatsvinden in het najaar.   
Heel ongewoon want traditioneel wordt het vormsel toegediend tussen 

Pasen en Pinksteren : het vormsel is immers het feest van de Geest ! 
Ook de voorbereidingen waren ongewoon.   

We mochten immers niet fysiek samenkomen, dus dan maar zoals vele 
ouders uren vergaderden voor het scherm of telewerkten,  

zo kwamen ook onze vormelingen ‘samen op het scherm’.   
Toch hebben 18 vormelingen in maart hun naam opgegeven en zullen zij 

op 16 oktober gevormd worden in de kerk van Sint Jozef. 
Ondertussen zijn de maatregelen gelukkig versoepeld en zijn we 2 keer 

ook ‘fysiek’ samen kunnen komen !   
Wat een beleving ! 

 



Na de grote vakantie, in september en eerste helft van oktober  
volgen nog enkele fysieke samenkomsten en hopen we ook nog om met 

de ouders en vormelingen samen  

ons verder voor te bereiden op dit ‘feest van de Geest’ 
 

de catechisten van Christoffel Zuid 
 

 
SINT-ROCHUS 
 
VERGADERING KERKRAAD … 
Op woensdag 29 september om 20.00 uur komt de Kerkraad samen op de pastorie. 
Het is even geleden en het zal deugd doen elkaar weer te ontmoeten en samen te 
praten over wat belangrijk is voor onze kerk. Probeer er zeker ook bij te zijn ! 
 
 
IEDEREEN TERUG HARTELIJK WELKOM 
IN ONZE VIERINGEN !!! 
 
We zijn er héél blij om en hopen U ook weer regelmatig te mogen ontmoeten 
elk weekend. 
 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Na anderhalf jaar hebben de mensen écht uitgekeken naar het moment dat er terug 
Eucharistievieringen kunnen doorgaan. 
Het zal deugd doen elkaar weer te ontmoeten en samen maken we er weer een 
onvergetelijke viering van !!! 
 
LANGZAAM TERUG NAAR HET GEWONE … 
Na een héél moeilijk jaar voor ons allen komen we, voor onze vieringen in de kerk, 
terug naar het gewone. 
Nu zijn we terug allen welkom elk weekend. 
Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning en hopelijk kunnen we elkaar nu 
weer elk weekend ontmoeten !!! 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE … 
Op zondag 3 oktober komen we weer samen in H. Pius X. 
Om 10.15 uur starten we in het zaaltje en samen gaan we dan naar de kerk voor de 
Hoogmis. 
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 
Op maandag 4 oktober worden de ouders weer verwacht in het parochiezaaltje naast 
de kerk van H. Pius X, Corneel Franckstraat 25. 
 
PETER GIJS WERD 70 JAAR … 
Op 11 september is Peter Gijs zeventig jaar geworden. 
Ik vroeg hem of hij nog niet dacht aan pensioen  



en ik kreeg dit antwoord … 
“Nee, om op pensioen te gaan heb ik geen tijd en geen goesting. Er is nog zoveel te 
doen. 
Ik begin nu aan de pastoorswoning, nadien het parochiecentrum en tenslotte de 
waterput.” 
Het doet deugd te horen dat hij nog vol enthousiasme verder werkt. 
Peter, een héél dikke Proficiat !!! 
 
VAKANTIEPERIODE ACHTER DE RUG … 
Het nieuwe werkjaar is begonnen en gelukkig is er weer héél veel mogelijk. 
Voor de Bewegingen en Organisaties doet het deugd dat we weer mogen 
samenkomen en elkaar ontmoeten. 
We hebben er naar uitgekeken en we zijn heel blij dat er weer meer kan. 
 
WANNEER START HET KOOR TERUG ? 
Het is een vraag die ik de laatste dagen héél regelmatig heb gehoord. 
We kijken allemaal uit naar het moment dat onze Hoogmis weer verzorgd wordt door 
ons koor. 
Het was voor iedereen een moeilijke periode. 
 
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE !!! 
Door corona is er, ook in onze parochie, veel stilgevallen. 
Nu alles weer kan is het ook voor ons belangrijk om te zien wat we voor mekaar 
kunnen doen. 
We hebben inderdaad elkaar héél hard nodig !!! 
 
OOK DE PASTORALE EENHEID IS STIL GEVALLEN !!! 
We hebben de voorbije maanden niets meer gehoord van de Pastorale Eenheid Sint-
Christoffel. 
Ik hoor zojuist dat men ook wakker schiet en dat we in november zullen worden 
uitgenodigd 
om over de toekomst van onze parochies te spreken. 
We kijken er naar uit en hopen ook van hen een beetje steun te krijgen om mee te 
bouwen aan de toekomst. 
 


