
 

 

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 18 september. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 19 september. Vijfentwintigste Zondag door het jaar. H. Mis voor Jan 
Peeters, 
Familie Peeters-Pluys, Gustaaf Peeters en Familie Verwerft-De Meyer. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
Zaterdag 25 september.  
17.00 u. Avondviering  
Zondag 26 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
 
 
SINT-JOZEF 
 
Vijfentwintigste zondag door het jaar 
 
Zaterdag 18 september 2021        18u  eucharistieviering 
 
Zondag 19 september 2021          10u30  ontmoetingsmoment in de kerk 
 
                                                             11u45 eucharistieviering 
- 

 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 18 september. 
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering.  
Zondag 19 september. Vijfentwintigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis. Zlm. . Francis Vermeulen; Zlm. Carlo Deckx;  
Zlm. Daniel T. Andrade do Rosario; Zlm. Roland Lemmens en Zlm. 



 

 

Denise Loots. 
Maandag 20 september. HH. Koreaanse martelaren.   
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 21 september. H. Mattheüs, apostel en evangelist. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  22 september.  
08.00 u. Ochtendviering.  
Donderdag 23 september. H. Pius van Pietrelcina. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 24 september. 
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 25 september. 
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
 
  
 
Viering bij de start van een nieuw werkjaar na corona. 
 
OPNIEUW TRACHTEN EEN GEMEENSCHAP NAAR UW DROOM TE VORMEN 
 
Vanouds brengt God mensen samen om hen in zijn liefde te laten delen.  
Op zijn Woord ging Abraham op stap met zijn hele familie op zoek naar een nieuwe 
toekomst, ging Mozes op stap met het joodse volk op zoek naar het Beloofde Land 
en ging Jezus op stap naar zijn Koninkrijk.  
Op Uw Woord gaan ook wij op stap naar deze kerk, vieren samen eucharistie,  
ondanks het feit dat wij soms elkaar zelfs niet kennen, gaan wij op stap naar onze 
werkgroepen en verenigingen om op zoek te gaan naar een gemeenschap naar uw 
droom.  
Maar waar gaan we die vandaag nog zoeken?  
Willen we er nog wel naar op zoek gaan nu we door corona zolang in een isolement 
geplaatst zijn?  
Sommigen zullen daar geen problemen mee gehad hebben, anderen hebben 
gehunkerd naar menselijk contact.  
Sommigen willen niet terug naar de toestand van voor corona, anderen snakken 
terug naar samen komen met mensen zoals vroeger en naar nieuwe ontmoetingen.  
Het alleen zoeken naar zijn eigen geluk is een visie die ons maar al te graag wordt 
opgedrongen door onze huidige presteer- en consumptiemaatschappij.  
Ook spiritualiteit, zoeken naar geluk en zingeving zijn big business geworden.  
Er wordt veel ersatz aangeboden, een spiritualiteit die tot niets verplicht en die je 
belooft je er goed in te voelen.  
Er is geen domein meer dat ontsnapt aan de marktlogica.  
Maar van religie houdt men niet meer.  
Het christendom doet aan pure contestatie in onze huidige maatschappelijke cultuur  
wanneer het zegt dat de mens niet almachtig is.  
Dat niet alles toegelaten is om je doel te bereiken, dat het individu niet alle rechten 
heeft.  
Maar de kerkgemeenschap moet ook het vertrouwen in zich zelf herstellen.  



 

 

Vertrouwen herstellen doe je niet met ronkende woorden of daden.  
We moeten samen terugkeren naar de kern van ons geloof en naar de kern van ons 
engagement.  
Durf als kerk antwoorden op de vragen die van binnenuit en van buitenaf gesteld 
worden.  
Ga de dialoog aan. Wij hebben door corona als samenleving hoegenaamd geen 
kleurrijke tijd achter de rug.  
In het kielzog van de coronacrisis hebben vele instellingen en verenigingen aan 
belangstelling ingeboet, dat zien we ook in onze kerk.  
De sluiting en het beperkt aantal toegelaten personen hebben geen goed gedaan.  
Maar toch moeten we trachten de draad weer op te pakken, ook uit respect voor die 
velen, die vanaf het ontstaan van onze parochie, gedurende al die jaren,  
aan en in onze kerk en in onze verenigingen gewerkt hebben, het beste van zichzelf 
hebben gegeven.  
Altijd is er kans voor een nieuw begin. We moeten onze stem terug durven laten 
horen in een samenleving die ons soms al afgeschreven heeft.  
Laat ons laten zien dat we er nog degelijk zijn, dat we nog wat betekenen  
en dat we nog iets te zeggen hebben.  
We moeten als christenen uit onze kapelletjes komen en samen zoeken naar wat we 
voor de samenleving in deze moeilijke tijden kunnen betekenen.  
Meer dan ooit is er nood aan christenen die niet beschaamd zijn voor hun 
overtuiging.  
Natuurlijk heeft de kerk veel aan pluimen verloren, vele machtsposities kwijtgespeeld  
en staat niet meer in het centrum van de wereldpopulariteit.  
Misschien maar goed ook. Dat is misschien niet zo aangenaam, maar dat kan ook 
positief werken want nu zijn we voor een stuk bevrijd om weer onszelf te zijn: 
kwetsbaar, niet prestigieus maar profetisch en moedig.  
Ons geloof is geen verloren eiland, geen geïsoleerde vesting, maar staat misschien 
voor een nieuw begin.  
Als parochie krijgen we het steeds moeilijker om waar te maken wat er van ons 
verwacht wordt.  
Het verminderen van het aantal priesters en de beschikbare actieve medewerkers 
weegt zwaar door.  
Het verouderen laat zware sporen na.  
Nieuwe werkvormen zijn nodig maar hiervoor zijn ook jongere mensen nodig.  
Maar jonge mensen en gezinnen leven nu in een heel andere maatschappij, jachtig 
en opslorpend maar ook met heel veel keuze aan vrijblijvende vrijetijdsbesteding.  
Ze hebben heel dikwijls hun vertrouwen in de kerk al lang verloren of hebben het 
zelfs nooit gehad.  
En zit er dan soms ergens toch nog een klein vonkje laat ons het dan aanwakkeren 
en niet uitblazen.  
Laat ons jonge mensen te gemoed treden in hun wereld op een manier die hen kan 
boeien.  
Zoek nieuwe aanknopingspunten, misschien via de moderne wegen van de sociale 
media.  
We moeten ons durven bezinnen over de toekomst van onze parochie.  
Wat met de kerkdiensten als Fons er niet meer is?  
Zijn onze verenigingen in hun huidige vorm naar de toekomst nog leefbaar?  



 

 

Wat met onze gebouwen, de kerk, de pastorie en het parochiehuis?  
Blijven we financieel overeind? Over dit alles willen we samen praten met u,  
het is feitelijk de zaak van iedereen!  
Op woensdag 15 september om 20 uur is iedereen welkom in ons parochiehuis.  
Het gaat niet alleen om de verantwoordelijken van het verenigingsleven  
maar om iedereen die om onze parochie geeft.  
Ook door er gewoon maar te zijn kan je mensen een hart onder de riem steken.  
Uw aanwezigheid kan mee stimulerend werken. 
Laten we samen blijven op weg gaan naar een gemeenschap naar Gods droom. 
 
Ward Wené 
 
 
HEILIGE PIUS X  
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE … 
Op zondag 19 september om 10.15 u. komen we samen in het lokaal 
naast de kerk van H. Pius X voor de voorbereiding en daarna volgen 
we samen de Hoogmis in de kerk om 11.15 uur. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
 
SINT-JOZEF  
 

SINT-ROCHUS. 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN  
Roland Lemmens, echtgenoot van Léa Dictus, geboren te Antwerpen op 29 
september 1938 en overleden te Borgerhout, ZNA Sint-Erasmus, 
op 30 augustus 2021, Oude Donklaan 71.  
Denise Loots, echtgenote van Bob Smet +, en levenspartner van 
Swa Van Tongerloo +,  geboren te Antwerpen op 27 oktober 1936 
en overleden te Antwerpen, ZNA Middelheim, op 3 september 2021. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
PAROCHIERAAD. 
Op woensdag 15 september te 20.00 u. in Familia. 
Na een lange onderbreking door corona komen we opnieuw samen. 
We voelen inderdaad dat het nodig is elkaar weer te ontmoeten en samen na te 
denken over de toekomst van onze parochie. 
Sint-Rochus heeft natuurlijk een héél goede naam en het is nodig dat dit ook in de 
toekomst zo kan blijven. 
Het zal ook van ons afhangen. 
 
UITNODIGING PAROCHIERAAD …                 
 
Lieve mensen, 
de kinderen gaan terug naar school, de vakantie is voorbij. 



 

 

Corona heeft het ook voor ons niet gemakkelijk gemaakt en ik denk dat onze laatste 
parochieraad was op 11 maart 2020, dat is dus ongeveer anderhalf jaar geleden. 
Daarom nodig ik je graag uit voor een parochieraad op woensdag 15 september 
om 20.00 u.  
in het bovenzaaltje van Familia. 
Het zal deugd doen elkaar weer te zien en het zal ook goed zijn voor onze parochie,  
want ook daar is er echt een rustpauze geweest en is het nodig dat we er terug 
volop invliegen. 
Ik hoop dat je je allemaal fit voelt en gezond en dat je vol goeie moed mee wilt 
bouwen aan de toekomst van Sint-Rochus. 
Ik voeg bij deze uitnodiging ook het verslag van de parochieraad van 18 november 
2019, met de vraag om dat eens rustig terug te lezen en vooral even na te denken 
over nummer 8, waar Ward ons hielp om aan de toekomst van Sint-Rochus te 
denken. 
 
BEZINNING … INGAAN OP DE TOEKOMST … 
Zoeken naar morgen, dwarsdoorheen het leven van elke dag.  
Ingaan op de toekomst altijd opnieuw, geloven in morgen. 
Vandaag zon en regen, een traan en een lach, zoekend naar morgen, een naald in 
een hooiberg,  
geluk, een beetje geluk, een handsvol droom, een land vol liefde, morgen. 
Vandaag, afscheid nemen van gisteren, en op weg gaan met veel hoop, zoeken naar 
morgen,  
alleen, met velen, leven, geloven, mens worden. 
tussen gisteren en morgen. 
                                                                        Ward Bruyninckx. 
 
AGENDA … 

1. We overlopen rustig het verslag van 18 november 2019 en gaan rustig in op 

wat we belangrijk vinden.  

Iedereen mag hierbij zijn mening geven.  

2. We willen vooral stilstaan bij de toekomst van onze parochie  

en het zoeken naar jongere mensen om die toekomst te verzekeren. 

3. Het Lieverdje denkt aan verbouwingen, maar dat is nog niet voor morgen.  

De mensen van de Karel Govaertsstraat wier tuin aanleunt zijn daar niet echt 

blij voor. 

4. René Ducheyne is reeds geruime tijd uitgevallen. Komt hij nog terug?  

5. Jo Ooms, de architect die héél hard gewerkt heeft aan de kerk, de school en 

de pastorie is,  

onverwacht gestorven, na een accident in de tuin van zijn vakantiewoning.  

We gaan hem zeker missen. 

6. Nieuws van de Pastorale Eenheid. Erna, weet jij iets te vertellen hierover? 

7. Bij Familia is er de laatste jaren toch ook veel gebeurd. Kunnen jullie even 

vertellen? 

8. De kleine kleuterschool aan de Kerkhofweg is er niet meer.  

Heeft dat problemen meegebracht? Een woordje uitleg? 

9. Dokters Voor het Volk zou willen uitbreiden. Zij zitten écht te klein  



 

 

en er zijn momenteel 7 dokters die er werken. Ze zoeken natuurlijk naar iets 

dichtbij.  

Zien wij een huis in de buurt dat mogelijk vrij gaat komen?  

Indien niet, zien wij dan een mogelijkheid op de pastorie of in de kerk? 

10. Chiro heeft, tijdens de vernieuwing van het Scoutslokaal,  

de scouts opgevangen in hun lokalen.  

Is dat verlopen zonder veel moeilijkheden? 

11. De andere Bewegingen zijn ook rustig terug aan het starten. Hoe zien jullie de 

toekomst? 

12. Nog iemand die iets ter sprake wil brengen? 

 
TOT WOENSDAG 15 SEPTEMBER IN FAMILIA  … 
INDIEN JE IEMAND KENT, VAN UW BEWEGING OF NIET? 
WAARVAN JE DENKT DAT HIJ OF ZIJ IETS KAN BIJBRENGEN 
VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE NODIG DIE DAN OOK UIT !!! 
 
 
KWB WERKT WEER MEE OP PLANTJESWEEKEND … 
 

 Op vrijdag, 17 en zaterdag, 18 september doet KWB Sint-Rochus mee met de 
plantjesverkoop ten voordele van ‘Kom op Tegen Kanker’.  
Dit al voor de elfde keer ! Heel plezant om te doen !  
Iedereen die zich een paar uurtjes vrij kan maken om mee te doen, kan zich (snel 
graag!) aanmelden via kwbsintrochus@gmail.com  
of bel Frank: 03/322 48 56. Je kan zelf kiezen wanneer je wil meedoen,  
en…hoe meer zielen, hoe meer vreugd !! 
 
 

KWB ZIT NIET STIL … 
 
Stadswandeling met Jos Smos.  
De info over de stadswandeling met Jos Smos en Pekelteef op zondag, 19 september  
vond je al in het vakantieraakje. Er schreven al heel wat liefhebbers in, maar voor wie 
in laatste instantie toch nog mee wil, is er goed nieuws:  
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  
Inschrijven (snel graag) kan met een mailtje naar kwbsintrochus@gmail.com  
of bel Frank: 03/322 48 56.  
Na bevestiging € 20 p/p overschrijven  
naar de rekening van KWB Sint-Rochus Deurne: BE93 3200 4349 4567.  
Even ter herinnering: vertrek aan het Brabostandbeeld op de Grote Markt om 14 u.  
 
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, en sluiten af met een soepje en 
hotdogs.  

mailto:kwbsintrochus@gmail.com
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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.  
Om alvast te noteren: Zaterdag, 6 november: Mosseldag. 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE … 
Zie hoger bij nieuws H. Pius X. 
 

KWB KIJKT TERUG OP EEN GESLAAGDE KAMPEERWEEK … 
Kampeerweek in Riemst Na een jaartje genoodzaakt overslaan kregen we dan voor 
2021 toch groen licht om in vrij normale omstandigheden terug op kampeerweek te 
kunnen vertrekken van vrijdag, 20 augustus t.e.m. zondag, 29 augustus.  
We waren wel met wat minder volk dan gewoonlijk, maar dat hield ons absoluut niet 
tegen om er een hele toffe geslaagde kampeerweek van te maken !  
Zelfs met het weer hadden we wel geluk: helemáál droog hielden we het wel niet 
altijd maar na de snertzomer 2021 waren we op kampplaats ’t Stupke toch het kamp  
met het beste weer van de hele zomer: de zon was ook regelmatig van de partij.  
Margo bracht met de vrachtwagen het groot materiaal en een hoop fietsen naar 
Riemst (en terug).  
Bij aankomst kozen we voor de plek achter het gebouw, wat veel handiger en 
gezelliger was dan het groot terrein waar we vorige keer stonden.  
De grote tent werd aan de luifel aangebouwd.  
We denken met plezier terug aan toppers zoals een dagje Mondo Verde in 
Nederland, de geleide bezoeken aan de mergelgrotten en aan Fort Eben-Emael,  
verschillende fietstochtjes, petanquewedstrijdjes, de kindjes in het zwembad, de 
heerlijke ijsjes in het ijssalon wat verderop…  
Ook de muziekquiz van Frank en de spelnamiddag die Rudi organiseerde onder de 
heerlijke zomerzon.  
De bonte avond (onder leiding van Arne) was er traditioneel ook bij, waar uiteraard 
veel plezier werd gemaakt.  
De dinertjes ’s avonds waren culinaire hoogstandjes.  
Daarna werden heel wat spelletjes gespeeld, soms buiten, soms binnen al 
naargelang de avondlijke temperatuur.  
Tot hoe laat? Ssst! De geduldigsten puzzelden mee aan de puzzel van 3000 stukjes 
die Vera had meegebracht en die zelfs bijna af geraakte.  
Enkele kampeerders met nog verdere reisplannen vertrokken op zaterdag, de rest op 
zondag, om na de opruim de feestelijkheden af te sluiten met een heerlijk diner bij 
Byblos in Wommelgem. 
 
 


