
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 25 september.  
17.00 u. Avondviering  
Zondag 26 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
Zaterdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders. 
17.00 u. Avondviering  
 
 
SINT-JOZEF 
 
Zaterdag         18u  eucharistieviering 
 
Zondag           10u30  ontmoetingsmoment in de kerk 
 
                      11u45 eucharistieviering 
 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 25 september. 
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering.  
Zondag 26 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar familie; Zlm. Roland Lemmens; 
Zlm. Carlo Deckx; Zlm. Tcha Tcha Andrade do Rosario; Zlm. Denise Loots en  
Zlm. Maria Boeckx. 
Maandag 27 september. H. Vincentius a Paulo. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 28 september. H. Wenceslaus en HH. Laurentius Ruiz en gezellen. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  29 september. HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.  



08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 30 september. H. Hiëronymus. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 1 oktober. H. Teresia van Lisieux. 
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders. 
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
 
  
Woensdag 15 september 2021 
SAMEN PRATEN OVER DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE. 
 
Eindelijk mogen we terug min of meer normaal bij elkaar komen,  
na anderhalf jaar met weinig activiteiten stellen we ons toch een aantal vragen over 
de toekomst.  
Gaat inderdaad alles terug gewoon hetzelfde zijn als voorheen? Gaat iedereen terug 
de weg vinden? 
Bij de kerkgangers merken we wel dat dit niet het geval is.  
Na een lange tijd zonder misvieringen of met beperkt aantal aanwezigen worden de 
vaste plekken van vroeger in de kerk hoegenaamd niet terug ingenomen.  
Gelukkig hebben we maar een heel beperkt aantal coronaslachtoffers gehad dus daar 
kan het niet aan liggen.  
Zijn er een aantal mensen overgestapt naar vieringen via de kanalen van televisie en 
internet?  
Of was corona dan toch maar de gemakkelijke reden om er de brui aan te geven?  
Waren onze vieringen dan toch niet boeiend genoeg om de mensen te doen 
hunkeren om terug te komen?  
Natuurlijk misten we ook de ondersteuning van ons koor in de viering zondag om 
half tien, hoe goed men dit ook trachtte op te vullen door orgel en solozang of 
mechanische middelen.  
Wanneer en hoe gaat ons koor terug de vieringen opluisteren?.  
Hoe is het gesteld met de nog beschikbare stemmen?  
Wij hebben in onze kerk nog elk weekend drie vieringen en ook alle weekdagen nog 
een viering om acht uur ’s morgens.  
Dank u wel Fons omdat jij dat als vrijwilliger voor ons blijft doen!  
We moeten ook durven denken aan het moment dat Fons dat niet meer zal kunnen.  
Wat dan met de vieringen in onze kerk? Wat kunnen wij zelf dan nog waarmaken?  
Hebben wij dan hiervoor nog de nodige bevoegde mensen?  
Hoe gaan de kerkgangers hierop dan reageren?  
Fons speelt ook nog een grote rol in het “randgebeuren van de kerk” b.v. openen en 
sluiten van de kerk en de parking, zorgen voor bloemen, kaarsen, sneeuwruimen, de 
tuin van de pastorie, enz.  
Ook het aantal begrafenissen in de kerk neemt met het jaar af. 
Natuurlijk zijn deze tijdens coronaperiode onder moeilijke omstandigheden moeten 
doorgaan maar de tendens was al langer ingezet. Gelukkig hebben we ook hier nog 
het “Fons” effect;  



Hij wordt alom geloofd voor de manier van voorgaan en zijn betrokkenheid en zorg 
voor de nabestaanden.  
Gaan wij als leken voor dezelfde dienstverlening kunnen zorgen?  
Spijtig zien we soms op plaatsen waar dat al zo gebeurt dat dat niet altijd het geval 
is en zorgen begrafenisondernemers voor minstens even zinvolle bijeenkomsten  
meestal dan nog met meer moderne technische middelen ter ondersteuning ter 
beschikking en geschikte ruimten.  
In de “na Fons periode” zal de Kerkraad gewoon zijn functie kunnen blijven 
uitoefenen omdat de overheid hierin een ondergeschikte rol voor de afgevaardigde 
van de kerkelijke overheid voorzien heeft.  
Maar Fons heeft bij de werken aan de kerk ook altijd mee een grote rol gespeeld.  
En nu ook onze architect Jo Ooms overleden is zal dit naar de toekomst ook niet 
gemakkelijk worden.  
Gelukkig zijn er momenteel geen grote werken aan de kerk nodig en verkeert onze 
kerk in een redelijke goede staat, het gevolg van jarenlange volgehouden 
inspanningen, feitelijk gans de periode dat Fons in onze parochie is. 
En dan is er ons tweede parochieel gebouw, ons parochiehuis.  
Daar is er na een toch wel zeer moeilijke periode een duidelijke kentering.  
De nieuwe wind in de leidingploeg heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.  
Ook zij hebben zwaar geleden onder corona maar zijn niet bij de pakken blijven 
zitten en hebben de periode gebruikt om een aantal verfraaiingswerken uit te 
voeren.  
Hoe zien zij de toekomst te gemoed ? Zijn er nog problemen met de gebouwen?  
Is structureel nu alles uitgeklaard aangaande NV en VZW en zijn de zorgen uit het 
verleden voorbij?  
Hoe is het gesteld met de financiële toestand? Hebben zij nog verwachtingen ten 
opzichte van de parochie?  
Onze “klassieke” verenigingen hebben door corona een lange onderbreking van hun 
werking gekend.  
Dat doet natuurlijk geen goed aan een vereniging. Ook zij zullen terug hun draai 
moeten vinden.  
Ook voor hen waren de laatste jaren dikwijls al moeilijk.  
Het aantal leden liep terug, het publiek grijzer, het aantal actieve medewerkers 
verminderde en nauwelijks nieuwe leden dus steken de huidige bestuursploegen nog 
maar eens een tandje bij.  
Hoelang is dit nog houdbaar? 
Is het niet zo dat door de vergrijzing feitelijk verenigingen in werking elkaar voor een 
deel overlappen?  
Moet men niet meer trachten elkaar te vinden en andere werkwijzen zoeken 
bijvoorbeeld door zich sterker te uiten via de sociale media?  
De nood aan specialisten hiervoor dringt zich op. Samen misschien minder, maar 
aansprekende éénmalige activiteiten te organiseren?  
Is een binding aan een vereniging zoals wij dat kennen nog haalbaar in deze tijd?  
Hoe zien jullie als vereniging de toekomst te gemoed?  
Hoe zal onze parochie evolueren in het “na Fons” tijdperk?  
Wij hebben natuurlijk al sinds het “op rust” gaan van Fons een nieuwe pastoor.  
Fabio de Souza Texeira. Hij is dus de gezagsdrager voor onze parochie en al de 
andere parochies van Deurne voor alles buiten de Kerkfabrieken.  



Hij heeft echter nog niet de tijd gevonden, om eens te komen kennis maken.  
De kerkelijke overheid heeft natuurlijk graag dat men een aantal dingen federeert.  
Zij predikt de schaalvergroting. Hieraan zijn al sinds verscheidene jaren heel wat 
studies gewijd.  
De pastorale eenheden zijn ingevoerd.  
Het Vicariaat heeft de financiën van de parochiële VZW’s overgenomen.  
De “oude” parochies worden aanzien als een handicap bij het ontwikkelen van de 
toekomstgerichte pastoraal.  
En op papier klinkt het allemaal heel schoon, werken aan kerkelijke oases, vitale 
kernen van geloof, waar mensen bij elkaar komen om op gelovige adem te komen.  
Met parochiaal chauvinisme wordt de toekomst niet gediend.  
Parochies zouden elkaar als bondgenoten moeten vinden.  
Om dit alles te verwezenlijken heeft men personen nodig die over de nodige 
kwaliteiten beschikken om in dit alles verantwoordelijkheid te nemen en leiding te 
geven voor de deelgebieden.  
Die mogen voor hun werk gerust vergoed worden.  
Die hoeven geen voeling te hebben met de huidige parochiële structuren.  
De pastorale eenheid Christoffel, waarbij wij behoren heeft zo’n team.  
De parochiële eenheid heeft echter maar zin als ze meer kwaliteit biedt als de 
afzonderlijke kernen en als de mensen dat ook zo ervaren.  
Hoe gaan zij de mensen voor dit alles warm maken? Hebben ze wel een plan en is 
het haalbaar?  
Moeten wij ons dan in het onbekende storten dat tot hiertoe weinig betekent?  
Laat ze ons dan maar eerst overtuigen?  
 
Ward Wené. 
 

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 
 

HEILIGE PIUS X 
 
VOORBEREIDINGEN EERSTE COMMUNIE TERUG GESTART … 
Na een lange rustperiode zijn we terug gestart. 
Het deed deugd om terug samen te kunnen komen. 
Er waren 16 jonge mensen samen en het is een héél tof groepje. 
Op 16 oktober zullen zij hun Eerste Communie doen. 
We kijken er reeds samen naar uit !!! 
 
OOK HET SAMENKOMEN NA DE VIERING DOET DEUGD … 
Het was een goede gewoonte om na de Hoogmis samen te komen in het café. 
Dit lag natuurlijk ook maanden stil. 
Nu komt dat langzaam terug op gang en kunnen we opnieuw napraten 
over wat er in de parochie gebeurt. 
Blijf volhouden hé !!! 

 



 

SINT-JOZEF 
  

Heengaan 
 
Op zaterdag 28 augustus namen we gelovig afscheid van mevrouw Simone Van 
Lierop.   
Zij werd geboren op 8 februari 1938 en woonde geruime tijd in de Oude Donklaan.  
Zij overleed in Deurne in het AZ Monica.  
Verdrietig, maar heel blij met alles wat zij voor velen heeft betekend als goede 
echtgenote, lieve moeder, geweldige schoonmoeder en fantastische grootmoeder.  
Dat bleek uit heel wat getuigenissen tijdens de viering.  
Nadien werd ze te rusten gelegd op de begraafplaats van Silsburg.  
We bieden onze christelijke deelneming aan haar echtgenoot en familie, en dit 
namens onze parochiegemeenschap. 
 

Afscheid 

 
Op zaterdag 4 september was het de beurt aan mevrouw Ria van Hoof, weduwe van 
Dolf Marissens.   
Zij werd geboren op 18 mei 1930 en overleed thuis aan het Kardinaal Cardijnplein op 
30 augustus 2021.  
Ze was een warme mama van 3 kinderen, een liefdevolle oma van 9 en een trotse 
superoma van 12 achterkleinkinderen.  
Aansluitend werd haar urne bijgeplaatst in het columbarium op de begraafplaats van 
Silsburg.  
We bieden onze christelijke deelneming aan haar familie, en dit namens onze 
parochiegemeenschap. 
 
 

SINT-ROCHUS  
 
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING 
Vick Machielsen, zoontje van Jeroen en An Boogers, geboren te 
Leuven op 21 januari 2021,  
We wensen ouders en familie een dikke Proficiat  
en een héél mooie toekomst aan deze kinderen !!! 
 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN  
Maria Boeckx, weduwe van Hugo Ledegen, geboren te Turnhout 
op 6 april 1930 en overleden te Borgerhout, WZC Gitschotelhof, 
op 6 september 2021 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
 



PAROCHIERAAD VAN 15 SEPTEMBER … 
We waren met velen die zich mee willen inzetten voor onze parochie. 
Het deed deugd zo eens echt na te denken over de toekomst van Sint-Rochus. 
Ward, Uw inbreng was inderdaad héél belangrijk !!!hj 
 
KOM JE OOK OPNIEUW ELKE ZONDAG MEEVIEREN ? 
Corona deed geen goed aan onze vieringen. 
Het koor mocht onze Hoogmis niet meer opluisteren en we deden al het mogelijke 
om onze vieringen toch aangenaam en zinvol te maken. 
Het deed pijn dat er, gedurende een hele tijd, weinig mensen mochten samenkomen 
in onze kerk. 
Er staan 450 stoelen in onze kerk en dan deed het pijn dat er slechts 25 mensen 
mee mochten vieren. 
Nu is dat verleden tijd en mogen we weer met heel velen samen zijn om te bidden 
en te vieren. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
GENIET VAN EEN FIJNE NAZOMER … 
Het doet deugd dat september ook dit jaar een maand wordt met mooi weer. 
Het maakt inderdaad iets goed van de natte zomer die we kenden. 
Geniet dus nog ten volle !!! 
 
ONZE ORGANISATIES KOMEN TERUG TOT LEVEN … 
Na een rustperiode kunnen de leden van onze Bewegingen weer terug samenkomen 
voor activiteiten. 
Het doet deugd dat er weer terug veel mogelijk is. 
Blijf zelf ook écht volhouden !!! 
 
KWB NODIGT UIT VOOR STARTDAG … 
Startdag 2021-2022 … 
Op zaterdag, 25 september is er de startdag in de grote zaal van Familia.  
We blikken er terug op de activiteiten die ondanks jeweetwel toch zijn kunnen 
doorgaan, en vooral hoopvol vooruit naar mogelijkheden voor het komende jaar.  
We vernemen van de penningmeester een en ander, n sluiten af met een soepje en 
hotdogs.  
Deelnameprijs: €5 p/p en € 2,5 voor de -12jarigen.  
Gratis voor wie niet blijft eten. Ter plaatse af te rekenen.  
Deuren: 15.00 u, start van het programma: 16.00 u.  
Zal je erbij zijn ? Top !!!  
Geef wel even een seintje vooraf met daarbij vermelding  
of je blijf eten of niet, graag vóór 23 september.  
Mail naar kwbsintrochus@gmail.com of bel Frank: 03/322 48 56. 
 


