
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS. 
 
HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 16 oktober. H. Hedwig. H. Margarita M. Alacoque. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 17 oktober. Negenentwintigste Zondag door het jaar.  
11.15 u. Plechtige Hoogmis.  
Zaterdag 23 oktober. H. Johannes van Capestrano. 
17.00 u. Avondviering. 
 
 
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. 
 
 
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 16 oktober. H. Hedwig. H. Margarita M. Alacoque. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Avondviering.  
11.00 u. Viering Eerste Communie. 
Zondag 17 oktober. Negenentwintigste Zondag door het jaar.  



08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Hoogmis . Jgt. Josephine Schrijvers; Zlm. Maria Boeckx;  
Zlm. Paul Van Looy.  
Maandag 18 oktober. H. Lucas, evangelist. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 19 oktober. HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues,  
en H Paulus van het Kruis.   
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  20 oktober.   
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 21 oktober.  
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 22 oktober. Kerkwijdingsfeest. H. Johannes Paulus II, paus.  
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 23 oktober. H. Johannes van Capestrano.   
08.00 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
 
  
De jaren zeventig     1970-1979. 
 
De jaren zeventig waren de jaren blakend van optimisme, idealisme en crisis.  
De samenleving was minder elitair en men kreeg geleidelijk aan meer aandacht voor 
het milieu.  
Maar het hoopvolle begin werd de kop ingedrukt door de oliecrisis, de economische 
recessie en de groeiende werkeloosheid.  
De oliecrisis van 1973 was ontstaan door een conflict tussen de Arabische wereld en 
het westen over hun houding in verband met de toen gespannen toestand  
tussen Israël en de Arabische wereld.  
De oliesjeiks vonden ook dat het westen te weinig betaalde voor de olie.  
Het gevolg was de invoering van de autoloze zondag en de rantsoenering van de 
benzine.  
Dit was de tweede maal dat er autoloze zondagen waren.  
In 1956 waren er al geweest, toen was de aanleiding de crisis rond het Suezkanaal.  
De Rode Khmer kwamen aan de macht in Cambodja en voerden een echt 
schrikbewind.  
West- Duitsland erkende officieel het bestaan van de DDR.  
Tussen IJsland en England waren er de kabbeljauw oorlogen.  
Op de Olympische spelen van 1972 was er een terroristische aanslag door Palestijnen 
die de Israëlische ploeg gijzelden.  
In 1977 was er de treinkaping door Zuid-Molukkers in Drenthe en botsten twee 
vliegtuigen met elkaar in de mist op Tenerife met als gevolg 582 doden.  
Maar denk nu niet dat het allemaal kommer en kwel was.  
De jongeren werden zelfstandiger, maatschappijkritischer, geëmancipeerd,  
lustvol en solidair.  
De Dolle Mina’s en de crèches deden hun intrede in de maatschappij.  
Men promootte gezonde voeding, men begon met diëten en sport werd een hype,  
topsporters helden, bij ons bijvoorbeeld Eddy Merckx en Gaston Roelants.  



De Zweedse formatie ABBA veroverde de muziekwereld en er ontstond een van de 
grootste hits allertijden Bohemian Rhapsody van Queen.  
De Nederlanders Henk Van Montfoort en Wies Andersen haalden hoge kijkcijfers op 
televisie.  
Begin jaren zeventig werden de rokjes korter dan ooit maar als reactie er op 
kwam midi en later zelfs tot aan de grond. Ook jeans kwam overal aan bod.  
De computer deed zijn intrede in het dagelijkse leven en Microsoft en Apple 
ontstonden.  
De videocassette en internet veroverden de wereld.  
Het waren de jaren van Richard Nixon en Watergate, Jimmy Carter, Leonid Brezjnev, 
Indira Gandhi, Golda Meïr, Yasser Arafat, enz.  
In onze politiek ging de meeste aandacht naar de Staatshervorming met de 
regeringsleiders Leo Tindemans, Wilfried Martens, Paul Ven den Boeynants en Mark 
Eyskens.  
Voor de literatuur waren er onder meer Hugo Claus, Louis Paul Boon, enz.  
1970 was ook voor onze parochie een speciaal jaar.  
Pastoor Luc Van de Wouwer en de kerkraad organiseerden de viering van de vijf en 
zeventigste verjaardag van de inwijding van onze kerk.  
De kerk werd geschilderd, het portaal vernieuwd en de verlichting.  
Er werden 365 nieuwe kerkstoelen in de kerk geplaatst.  
Het altaar podium werd opgesmukt. De viering had plaats op 15 november.  
De plechtige Heilige mis om 11 uur werd opgedragen door J.V. Daem, bisschop van 
Antwerpen.  
Daarna waren er toespraken en een receptie in Familia.  
Het was ook de periode van de talrijke studie- en werkgroepen.  
Er waren er wel een kleine twintig.  
Men bereidde zich ook geleidelijk aan voor op het oprichten van een Parochieraad.  
In 1971 ging hij van start maar het zou wel tot 4 april 1977 duren voor de statuten 
werden goedgekeurd.  
De oprichting ervan was het gevolg van het Concilie waar gesteld was dat de leek  
meer verantwoordelijkheid moest krijgen in de kerk en meer op het voorplan moest 
treden.  
Men zocht naar een nieuwe vorm, waarin niet alleen de afgevaardigden van de 
organisaties, maar ook parochianen die niet aangesloten waren bij een of andere 
vereniging, ook aan bod konden kwamen.  
De Parochieraad moest representatief zijn voor de ganse parochie gemeenschap.  
Daarom moest hij bestaan uit mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, uit leken 
en geestelijken, uit mensen van de verschillende bevolkingslagen en wijken van de 
parochie. René Kerstens werd de eerste voorzitter.  
Hij werd opgevolgd door Lena Thoné-Libeer. 
Meteen de eerste vrouwelijke voorzitter en ook de laatste.  
Daarna waren het allemaal mannen. In 1975 startte ook de Jongerenkerk.  
Zij verzorgden de jongerenviering in de kerk met aangepaste teksten maar vooral op 
gebied van liederen en instrumentale begeleiding.  
Maar ze kwamen ook samen voor andere activiteiten.  
Men begon ook met kindvriendelijke vieringen.  
Hiermee greep men, onbewust terug naar een gewoonte van pastoor Coveliers,  



die in zijn tijd al, tijdens de mis van 8 uur deze toegankelijker wou maken voor 
kinderen en vanaf de preekstoel elk misgedeelte verklaarde.  
Het was ook de periode dat er kinderoppas was in Engelengaarde tijdens de 
misviering.  
De muziekcassette deed haar intrede in de vieringen.  
Op 17 januari 1978 overleed in de Sint-Augustinuskliniek in Wilrijk  
op 76 jarige leeftijd E.Hr. Aarts, “Lindenkruis”, ziel van “den Bond”, ontwerper van de 
belofte, vlaggengroet en strijdkreet. 
 
Ward Wené. 
 
 

HEILIGE PIUS X  
 
VIERING EERSTE COMMUNIE … 
 
Op zaterdag 16 oktober te 11.00 u. in de kerk van Sint-Rochus. 
 
 

 SINT-JOZEF  
 
Ontmoetingsmoment 
 
Op initiatief van Josée Rombouts werden alle mensen van onze parochie en 
regelmatige gelegenheidsparochianen uitgenodigd op zondag 19 september 2021.  
Na een inleidend woordje voor de eucharistieviering werd gestart met een tekst van 
Ward Bruyninckx:  
Het is een wonder-gebeuren wanneer mensen elkander ontmoeten.  
Ze gaan bij elkaar binnen en voelen zich als bij zichzelve thuis. 
Ze onthalen elkaar als vrienden en dat is heel wat! 
Kijk, denken ze, ik werd verwacht…  dat kun je aan duizend dingen voelen en zien. 
Het is er glashelder eerlijk, en zonovergoten goed.  
Geestrijk is de drank van het gesprek. 
De eenvoud smaakt als volkorenbrood en ze drinken begrip uit kroezen vol attentie. 
Hartelijkheid bloeit  in elk gebaar.  Men is gewoon echt gelukkig bij elkaar. 
Wanneer ze afscheid nemen verlaten ze wel elkaar,  maar laten elkander niet alleen. 
Het is wonder als mensen elkander echt ontmoeten. 
 
Vervolgens was het de beurt aan architect Carl Asaert, voorzitter van de Kerkraad. 
Hij gaf een zakelijk overzicht van de materiële en financiële stand van zaken.  
Voor wie nog niet op de hoogte was van de verkoop van de pastorie, kon er kennis 
gemaakt worden met Jonas de nieuwe eigenaar van het huis op de Boekenberglei 
209.  
Fred Sels kan er blijven wonen en dat was de voornaamste betrachting in een 
tijdvergende procedure tussen de parochie,  dienst Monumentenzorg en de kerkelijke 
structuren van de pastorale eenheid en het bisdom.  
Griet, Roel en hun zoontje worden in de loop van de maand eigenaar  



en bewoners van de Boekenberglei 207, de voormalige  woning van pastoors   
Th.Teysen, Hubert Robijn, Albert en Anna, huishoudster, Jean Pierre Buelens, Josée 
en Pierre Peeters. 
 
Een zeventigtal ingeschreven aanwezigen klonken op een nieuwe toekomst na de 
coronapandemie en meer dan voldoende hapjes, groenten en broodjes werden 
verorberd dankzij de vakkundig geplande inkopen van Rita Herygers- De Wit en co. 
Gelukkig wordt er al lang geen punt meer gemaakt om nuchter te communie te 
gaan. 
Zo citeren we heel kort voorganger Pol in zijn inleiding van de startviering van het 
werkjaar.  
Hij riep op om dankbaarheid te tonen voor alle vrijwilligers en geloofskernen in onze 
parochie.  
We trachten ons in te zetten met open gelaat en open handen om op die manier iets 
van Gods liefde uit te dragen.  
Toevallig of niet viel deze viering op vredeszondag.   
En dat vierden we terwijl er overal conflicten zijn, waar precies nooit een einde aan 
komt.   
Ook al leven wij hier in een relatieve vrede, de ondertoon van onze samenleving is :  
competitie die uitloopt in conflict.   
Filip Mulkens las uit de  apostel Jacobus die graaft naar de oorzaken waar dat alles 
vandaan komt.   
“Waar naijver en eerzucht heersen komen onrust en allerlei minderwaardige 
praktijken”.  
En als de leerlingen van Jezus ruzie maken om de eerste plaats in het komend 
koninkrijk,  
zet Jezus een kind in hun midden en maakt duidelijk dat het niet om heersen maar 
om dienen gaat.   
Zorg dragen voor de kwetsbare mensen, voor de mishandelde Aarde en het 
bedreigde leven daar draait het om (vijfentwintigste zondag door het jaar, B-cyclus).    
De homilie had als thema Dienaar, leerling en getuige bij Marcus 9,30-37  
en kan u terugvinden op de website www.sintfredegandus.be. 
Op het einde van de viering gaf de voorganger het woord aan enkele 
verantwoordelijken van de verenigingen.  
Hubert Van Overloop, bij verontschuldiging van Yvonne De Keulenaer-Moonen  
sprak namens Samana, dat zoals de meeste verenigingen hard werd getroffen door 
corona.  
De ergste slachtoffers waren hun zieken die verstoken bleven van het zo belangrijke 
huisbezoek. 
Ze betreurden heel wat overlijdens in de afgelopen periode.   
Met eerbied noemde hij hun namen: Doris Bastiaens, Guido Donckers, Phily Lucas, 
Marie-José Meyvis, Nieke Noël, Frans Plateau, Hilde Philips, Els Torfs, Ria Van Hoof, 
Maria Van Regemortel, Paula Verbert. 
Een heuglijke gebeurtenis in 2020 was de 100e verjaardag van Ange Goyvaerts-
Reynaerts.   
Regelmatig kwam ze wekelijks naar de eucharistie en soms zelfs 2 keer per weekend 
bij wisselende voorgangers.  Als lid van het voormalige parochiekoor gaf zij stem aan 
de opluistering van de zondagsmis.   



Door de pandemie kon Samana vorig jaar geen gelegenheidsviering houden  
maar werd een passend geschenk afgegeven.  Intussen 101 geworden, was zij 
samen met haar zoon in de viering van onze parochiegemeenschap en werd ze nog 
eens in de bloemetjes gezet en met een hartelijk applaus gefeliciteerd. 
 
Silvia De Fré, voorzitster van de plaatselijke Okra afdeling nam het woord.  
Activiteiten in openlucht zoals fietsen en petanque konden al in mei van dit jaar terug 
opgestart worden.  
Half juni volgde dan na de versoepelingen van de lockdown de wekelijkse 
ontspanningsnamiddag op dinsdag en later een gezellig samenzijn met vijfenveertig 
leden.   
Iedereen was enthousiast elkaar na lange tijd opnieuw te zien.  
Er komen nu opnieuw meer activiteiten zoals bezoeken, uitstappen, feesten en 
dansen zodat alles hopelijk weer normaal wordt.   
Spijtig genoeg hebben we in de loop van dit jaar afscheid moeten nemen van Rik 
Van Belle,70 jaar, Nieke Jacobs,92 jaar en Ria Van Hoof, 91 jaar.  
Zij zullen gemist worden. We hebben heel recent zes nieuwe leden mogen 
verwelkomen, zodat het ledenbestand nu op 125 staat. Door corona hebben ze Fons 
Claes en Mimi Frooninckx, boegbeelden in onze parochie die huwden op 9 juni 1956,  
niet kunnen vieren met hun briljanten jubileum. Ook zij kregen bloemen en een 
applaus. Julien Daes zorgde voor een verrassing van formaat die betrokkenen niet 
hadden voelen aankomen.   
Dat werd langzaam duidelijk toen hij sprak over de opvang thuis van moeder en 
schoonmoeder, het lidmaatschap van de seniorenraad, en Silvia die ook actief was in 
de lokale afdeling van de christelijke politieke partij.  
Op 23 juli 2020 vierden Silvia en Jan Williame namelijk hun 50 jarig uwelijksjubileum.  
Zij zijn zeker twee bezige bijen in onze parochie.   
We wensen Jan alleszins een spoedig herstel en goede moed in zijn genezingsproces.  
Wat de bloemen betreft voor de genomineerden werd er bewust gekozen voor een 
wit azaleaplantje van Kom op tegen Kanker.   
Toevallig viel de datum van het zevenentwintigste plantjesweekend samen met ons 
ontmoetingsmoment.  
KWB Sint-Rochus verkocht deze heel actief in een lokale supermarkt. 
Josée Rombouts bedankte Wim van Gulck.   
Hij maakte 25 jaar de beurtrol voor de lectoren en las al veel langer op geregelde 
tijdstippen.   
Hij ontving een waardebon zoals andere vrijwilligers die ook al eens kregen bij het 
beëindigen van een taak.  
Als administratief medewerker had hij al eerder te kennen gegeven om dit werk te 
kunnen doorgeven.  
Beatrijs Laureyssens zal zich hier in de toekomst over ontfermen.  
Het gouden priesterjubileum van Fred Sels werd nog even aangehaald op vrijdag 25 
juni van dit jaar.   
Gelukkig had zijn familie zijn huis met cijfers en kleuren versierd zodat een toevallige 
voorbijganger of secretariaatsmedewerker zich vragen begon te stellen en het hoog 
tijd werd om actie te ondernemen. 
Daarna werd het lied van Toon Hermans ingezet en kreeg iedereen in de kerk een 
witte roos.  



Voor Josée zorgde voorganger Pol voor een boeket van 24 rode rozen dat goed 
verstopt bleef tot op het sublieme moment. 
 
Vierentwintig rozen voor Sint-Jozef Pol Hendrix, 19 september 2021 
 
Honderd taaie hosties in een koekjesdoos 
Dertien echte bloemen en één plastic roos 
Twee van onze klokken doen niet do-ong 
Eén klein meneertje dat niet zo-ong 
En zesendertig liedjes waar ik veel van hou--ou 
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 
Twaalf kleine lichtjes bij het Mariabeeld 
Eén Lierse organist die op het orgel speelt 
Veertig Okra-leden in een bu-us 
Gaven elkaar elk een dikke ku-us 
Driehonderd lege stoelen in het kerkgebou--ouw 
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 
Acht bevende lectoren zonder lezenaar 
Vijf kerkraadleden en een boze ambtenaar 
Veertig Femma-leden in een bu-us 
Droegen elk een masker om het vi-rus 
En honderdveertig gasten op een natte trou--ouw 
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 
Vijftig uniformen in het scoutslokaal 
Tien bijbelgroepleden rond een schoon verhaal 
Zes leden van Samana op een fee-eest 
De wijn werd er tot water dat genee-eest 
En toen kroop er een koster uit de albemou--ouw 
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 
Dertig meisjes met een duur communiekleed 
Twintig jongens lachten toen er eentje gleed 
Te veel valse noten op mijn za-ang 
Hoop’lijk wordt dit liedje niet te la-ang 
En zevenmaal zeventigmaal vergeef ik jou--ou  
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 
En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou ... 
Lala lala la la la 
 



 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
VORMSELNIEUWS 
 

Op 16 oktober 2021 zal er een feestelijke drukte zijn in en rond de Sint Jozefkerk 
op de Boekenberglei:  
om 11 uur krijgen de vormelingen van alle parochies van Deurne Zuid  
en Borgerhout extra muros de gaven van de Geest.   
Veel langer dan gewoonlijk hebben zij zich voorbereid op dit vormsel,  
maar dat maakt deze dag nog intenser. Wij zijn blij dit te kunnen vieren met veel 
volk! 
 
Daarna starten we al direct met de voorbereiding van het vormsel van 2022:  
uitnodigingen zijn al meegegeven in alle scholen van Deurne en Borgerhout extra 
muros aan kinderen geboren in 2010. 
De ouderavond en inschrijving voor het vormsel voor de parochies van Deurne Zuid  
en Borgerhout extra muros (Christoffel Zuid) vindt plaats op 18 oktober in de 
parochiezaal van de Xaveriusparochie 



Voor verdere inlichtingen kan men contact opnemen met Koen Deheegher 
koen.deheegher@pandora.be 
 
De catechisten van Christoffel Zuid 
 
 
OKRA ST. JOZEF DEURNE 
 
Maandag 29 november ; INFOSESSIE OVER PARKINSON 
Dokter Ségolène De Waele van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen  
doet onderzoek naar de neurologie en meer specifiek in bewegingsstoornissen  
en de ziekte van Parkinson.  
Zij komt een infosessie geven en ons toelichten wat de ziekte van Parkinson is,  
hoe die te herkennen, hoe je als partner hiermee omgaat enz.  
Zit je met vragen over deze ziekte, dan kan je ze stellen aan haar na haar info.  
Ze is zeker bereid om jullie te woord te staan. 
Voor haar studie zoekt zij nog gezonde 55+ die mee willen werken aan haar studie.  
Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom. 
Begin om 14u in Zaal Drakenhof, Boekenberglei 213, Deurne 
Bijdrage Okra-leden 2 euro, niet-leden 4 euro. 
Inschrijven via Diane Rogiers email : arthur.govaerts@hotmail.com of  
GSM 0479/706901 of in zaal Drakenhof elke dinsdagnamiddag tussen 13 u en 17u 
 

 
 

SINT ROCHUS 
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING. 
Leo Tomczyk, zoontje van Rafaël Tomczyk en Justyna Tomczyk, geboren te Edegem 
op 28 juni 2021. Een dikke Proficiat aan ouders en familie en een héél mooie 
toekomst voor Leo.  
 
VIERING EERSTE COMMUNIE … 
Op zaterdag 16 oktober om 11.00 u. is het voor onze kinderen het grote moment 
van de Eerste Communie. 
Deze viering gaat door in de kerk van Sint-Rochus. 
Iedereen is van harte welkom op deze viering om zo deze jonge mensen mee tee 
bemoedigen. 
 
VIERING VORMSEL … 
Op zaterdag 16 oktober te 11.00 uur in de kerk 
van Sint-Jozef worden onze jonge mensen gevormd. 
Een heel belangrijk moment in hun leven !!!  
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