
 
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 
 
  
HEILIGE PIUS X 
Zaterdag 9 oktober. H. Dionysius en Gezellen en H. Johannes Leonardi. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 10 oktober. Achtentwintigste Zondag door het jaar.  
11.15 u. Hoogmis. Zlm. Vader en Moeder Quintiens-Leys en kinderen Fréderic, 
Ceciliaen Eva. Vader en moeder Minner-Baert en kinderen Alfons en François. 
Zaterdag 16 oktober. H. Hedwig, H. Margarita M. Alacoque. 
17.00 u. Avondviering. 
 
 
SINT-JOZEF 
 
zaterdag 9 oktober 18u.    woord- en communiedienst  
achtentwintigste zondag door het jaar    voorganger: Steven Simons 
zondag 10 oktober 11.45 u.     
woord- en communiedienst achtentwintigste zondag door het jaar    
voorganger: Steven Simons 
 
SINT ROCHUS 
 
 
Zaterdag 9 oktober. H. Dionysius en Gezellen en H. Johannes Leonardi. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 10 oktober. Achtentwintigste Zondag door het jaar.  
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis  Zlm. Denise Loots , Zlm. Maria Boeckx  
en Zlm. Paul Van Looy. 
Maandag 11 oktober. H. Johannes XXIII, paus. 
08.00 u. Ochtendviering 
Dinsdag 12 oktober.  
Woensdag  13 oktober. H. Callistus I, paus en martelaar. 
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 14 oktober. H. Callistus I, paus en martelaar. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 15 oktober. H. Teresia van Avila. 



08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 16 oktober.  H. Hedwig, H. Margarita M. Alacoque.  
08.00 u. Ochtendviering  
11.00 u. Viering Eerste Communie. 
18.00 u. Avondviering . 
 
 
  
Onze parochie in vraag stellen (2) - Of is het niet meer nodig? 
 
Er zijn in de week van 19 tot 26 september weer verschillende dingen gebeurd die je 
aan het denken zetten en je doen afvragen of het allemaal nog wel zin heeft.  
Zullen wij nog iets te betekenen hebben, laat staan te zeggen hebben in kerkenland?  
Of zal onze bisschop “na rijp beraad” alle beslissingen alleen nemen?  
Gelukkig hebben we geen glazen bol en zullen we naar onze mogelijkheden  
er nog maar trachten het beste van te maken, maar hoopgevend is het allemaal niet.  
Het enthousiasme om er na corona terug met alle kracht tegen aan te gaan  
wordt wel zwaar op de proef gesteld.  
Vorige week hebben we ons kerkelijk leven, de school Andromeda en de Chiro onder 
de loep genomen. Nu komen onze verenigingen aan bod.  
Onze verenigingen KWB, OKRA, FEMMA en het Davidsfonds hebben een lange 
periode van inactiviteit achter de rug.  
Dat heeft natuurlijk geen goed gedaan aan het verenigingsleven.  
Zij zullen duidelijk terug hun draai moeten vinden.  
Heeft dit alles een invloed gehad op het ledenaantal?  
Hoe is het gesteld met de bestuursploegen?  
Kunnen al de taken nog uitgevoerd worden en zijn er nog genoeg mensen voor?  
Hoe zien jullie de werking naar de toekomst toe?  
Is er actieve samenwerking tussen de verschillende verenigingen?  
Overlappen de werkingen elkaar niet voor een deel?  
Moet men naar de toekomst toe niet meer energie steken in de samenwerking,  
meer elkaar vinden en samen sterker naar buiten komen?  
Is de binding aan een vereniging zoals wij die kennen nog van deze tijd.  
Vinden er nog nieuwe leden de weg naar? Voelen jullie je nog goed in het huidige 
bestel?  
Op internet zoekt het individu nu zijn gemeenschapsleven, kiest activiteiten,  
ontspannend of cultureel. Moeten wij als parochie ons niet meer uiten op internet? 
Hoe?  
Is daar in deze tijd geen werkgroep voor nodig met voldoende kennis van de sociale 
media?  
Wie voelt zich geroepen om daarvoor mee op de kar te springen?  
Mensen en zeker zoekenden voelen zich niet meer gebonden aan het kerkgebouw.  
Tijdens de coronacrisis werden misvieringen op TV kanalen en internet druk bezocht.  
Moeten ook wij naar de toekomst toe daar niet meer op inspelen, infrastructuur 
voorzien, zeker wanneer de kerken bij een nieuwe coronagolf terug zouden moeten 
gesloten worden?  
Mensen zoeken nu graag zelf uit met wie en wanneer ze samen iets willen doen.  
Hoe valt dit te lijmen met ons huidige klassiek verenigingsleven?  



Moeten we niet gewoon activiteiten aanbieden die belangstelling wekken via de 
sociale media, en laat men dan achteraf ontdekken dat dit door een katholieke 
vereniging werd aangeboden?  
In Familia komen de meeste van onze verenigingen samen.  
In ons “parochiehuis” is er na een toch wel heel moeilijke periode een kentering.  
De nieuwe leidingploeg en werking hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.  
Hoe zijn zij de coronaperiode doorgekomen?  
Structureel zal alles nog beter uitgeklaard moeten worden aangaande VZW en NV  
en zeker voor het verleden. Het verleden draagt men nu eenmaal met zich mee  
en kan men zo maar niet in de vergeetput steken.  
Zeker niet wanneer dit nogal zwaar belast is.  
Sinds het “op rust” gaan van Fons hebben wij dus een nieuwe pastoor, Fabio de 
Souza Teixeira.  
Hij is een nog jonge kerel die dus nu gezagsdrager is voor onze parochie  
en al de andere parochies van Deurne voor alles en iedereen buiten de Kerkraden.  
De kerkelijke overheid wil natuurlijk dat men een aantal dingen federeert.  
En naar de toekomst toe beseft iedereen wel dat schaalvergroting nodig is  
en dat het niet anders kan. 
Maar de manier waarop dat naar de basis gecommuniceerd en uitgevoerd wordt  
laat nogal wat te wensen over.  
Hebben de afscheid nemende priesters, de gelovigen en de talrijke vrijwilligers  
niet een betere, “menselijker” behandeling verdiend in een katholieke gemeenschap?  
Moet men die mensen kwetsen?  
Komt wat men op de kansel vertelt wel overeen met deze werkwijze?  
Op 30 juni 2022 houdt de parochie van Onze Lieve Vrouw Ten Hemel opgenomen  
in Schilde-Bergen op te bestaan. Bisschop Johan Bonny heeft dat beslist.  
De nog levendige parochiegemeenschap reageerde totaal verrast.  
Marc Christiaens, 80 jaar, de huidige pastoor mag niet meer voortdoen.  
Hij moet het ambt verplicht neer leggen.  
De bisschop heeft na rijp beraad beslist de witte kerk aan de eredienst te onttrekken.  
Met wie is dat rijp beraad gevoerd?  
De Witte Kerkgemeenschap voelt zich nog vitaal  
en begrijpt niet dat de beslissing boven haar hoofd genomen is. 
Onze bisschop kan met zijn visie misschien beter naar Rome trekken  
en daar alle 80 jarigen verplichten om hun ambt neer te leggen.  
Zullen ze hem graag zien komen? 
Ward Wené.  
 
 

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 
HEILIGE PIUS X. 
 
DE EERSTE COMMUNIE KOMT NU WEL HEEL DICHTBIJ … 
Op zaterdag 16 oktober om 11 uur vieren we de Eerste Communie, in de kerk van 
Sint-Rochus. 
We moeten natuurlijk nog oefenen opdat alles héél vlot kan verlopen. 
Op dinsdag 12 oktober komen we daarom samen in de kerk  



van Sint-Rochus van 17.30 u. tot 18.30 u. 
en ook op donderdag 14 oktober hetzelfde uur. 
Probeer er zeker bij te zijn want het wordt héél belangrijk om onze viering vlot te 
kunnen laten verlopen. 
De versiering van de kerk, waarbij ook de ouders worden verwacht 
gebeurt op vrijdag 15 oktober om 20.00 uur. 
Kom je ook mee een handje toesteken? 
 
VIERING EERSTE COMMUNIE … 
Op zaterdag 16 oktober te 11.00 uur in de kerk van Sint-Rochus. 
Iedereen is welkom om mee te komen vieren 
en zo onze jonge mensen een steuntje te geven !!!  
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 
De ouders, waarvan de kinderen hun Eerste Communie doen in 2022, 
worden uitgenodigd op een ouderavond om af te spreken hoe alles zal verlopen. 
We worden verwacht in het zaaltje van H. Pius X, naast de kerk, 
op maandag 11 oktober om 20 uur. 
Probeer er zeker bij te zijn en als je nog mensen kent die niet op de hoogte zijn, 
verwittig hen dan, zodat zij er ook bij kunnen zijn. 
 
 
SINT-JOZEF  
 
OKRA ST. JOZEF 
START NA CORONA MET GEZELLIG SAMENZIJN IN ZAAL DRAKENHOF 
Dinsdagnamiddag 29 juni waren onze leden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.  
Daar we onze deuren 8 maanden moesten sluiten  
was het tijd om elkaar weer eens te ontmoeten,  
natuurlijk rekening houdend met de coronavoorschriften.  
Vele leden zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis thuisgebleven,  
en buiten een bubbelcontact zagen ze niemand meer.  
45 leden zijn komen opdagen en genoten volop van een babbel en de koffie/thee  
met een door ons gebakken plakje cake.  
Ook hadden we koekjes gebakken, waarvan iedereen een zakje mee naar huis kon 
nemen. 
Door het verbond werd er een “Battle van de trefpunten” ingericht,  
waardoor we opdrachten konden kiezen om iets te ontwerpen of te maken.  
Wij hebben gekozen voor het maken van een affiche, knuffels maken voor zieke 
kindjes,  
mutskes maken voor smoothies voor Welzijnszorg, koekjes/cake bakken  
en met zoveel mogelijk leden de OKRA voetrally te doen. 
De resultaten waren tentoongesteld op het “Gezellig Samenzijn”.  
Er zijn tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten 
te doen.  
Elke dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur in zaal Drakenhof. 
Kaarten – biljarten – rummicub – varia gezelschapsspelen – handwerk –  
gezellig een babbeltje doen.  



Pauze om 15 uur met koffie/thee en gebak à 2 € Andere dranken aan de prijs van de 
zaal. 
Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 17u : Petanque  
op het terrein van Sorm, Victor de Langhestraat 73, 2100 Deurne. 
Elke twee weken op maandag : Fietsen (halve dagen en dagtochten). 
Elke laatste donderdagnamiddag van de maand ; Dansen. 14u 
Ben je geïnteresseerd : Het lidgeld bedraagt per jaar 26 euro.  
Gezinsleden(2 pers) 43 euro.  Als je dit vanaf september betaalt ben je lid tot 
december 2022. 
Inlichtingen bij Silvia De Fré  silvia.de.fre2@gmail.com of GSM 0497/601547 
 

Verslag daguitstap Liefkenshoek  
Op vrijdag 27 augustus zijn we met 26 enthousiaste okra-leden  
het  Fort Liefkenshoek gaan bezoeken.   
Voor velen een onbekend gebied maar voor iedereen  
een zeer een verrassend stuk erfgoed en een groene oase in de Waaslandhaven.  
Fort Liekenshoek is een militair bouwwerk dat eind zestiende eeuw werd gebouwd  
om Antwerpen en de haven te beschermen tegen Spaanse troepen. 
Wij zijn om 9.30 u vertrokken op het Steenplein met de waterbus en we konden daar  
al een uurtje genieten van het voorbijvarend uitzicht in een aangenaam zonnetje. 
We werden verwelkomd in de taverne Liefkenshoek met een tasje koffie,  
thee of frisdrank en een koek.  
Om 11 uur hebben we een begeleide rondleiding in het Fort gekregen  
van een aangename en een goed gedocumenteerde gids.  
In de taverne hebben we genoten van een lekkere middagmaal, stoofvlees of vol au 
vent met frietjes of krokketjes met een drankje erbij. 
In de namiddag was er een vrije keuze: een dijkwandeling waar je een zicht had op 
het havengebied en de natuur, in de uitkijktoren klimmen voor de omgeving te 
aanschouwen.  
Of op een interactieve manier het  bezoekers- en belevingscentrum verkennen  
dat in het teken staat van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water.  
Of je kon gezellig op het terras blijven zitten en eventueel genieten van een 
BONapart, een pittig streekbiertje dat alleen daar te verkrijgen is. 
En dan was het tijd om met de waterbus tevreden huiswaarts te keren.   
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SINT-ROCHUS. 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN  
Paul Van Looy, geboren te Mortsel op 26 augustus 1956 
en overleden te Borgerhout (Palliatieve Eenheid Sint-Erasmus) 
op 15 september 2021 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 7 oktober om 14 uur komen we weer samen voor een 
Eucharistieviering. 
Het zal deugd doen elkaar, na die lange onderbreking door corona, 
weer te ontmoeten om samen te bidden. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
FEMMA KOMT SAMEN VOOR CREA-NAMIDDAG … 
Op maandag 11 oktober worden we inderdaad weer verwacht in Familia. 
Kom je ook?  
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 
Op maandag 11 oktober worden de ouders verwacht waarvan de kinderen 
volgend jaar hun Eerste Communie doen. 



We worden verwacht in het parochiehuis van H.Pius X, aan de Corneel Franckstraat 
23 om 20 uur. 
Nodig ook mekaar uit ! 
 
VIERING EERSTE COMMUNIE … 
We kijken samen uit naar de viering dit jaar op zaterdag 16 oktober te 11 uur 
in de kerk van Sint-Rochus. 
Het wordt een onvergetelijk feest voor deze jonge mensen !!! 
 


