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 (niet in juli en augustus)
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 23 oktober. H. Jophannes van Capestrano.

17.00 u. Avondviering

Zondag 24 oktober. 30° Zondag door het jaar. Missiezondag.

11.15 u. Plechtige hoogmis .
Zaterdag 30 oktober.

17.00 u. Avondviering
SINT-JOZEF
zaterdag 23 oktober 2021 te 18u parochiale dankviering voor de familie Van Damme
n.a.v. zijn honderdste verjaardag en hun vierenzeventigste
huwelijksverjaardag. Voorganger: Fred Sels.
zondag 24 oktober 2021 11u45 dertigste zondag door het jaar en
Missiezondag. Voorganger: Pol Hendrix.
SINT ROCHUS
Zaterdag 23 oktober. H. Jophannes van Capestrano.

08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.

Zondag 24 oktober. 30° Zondag door het jaar. Missiezondag.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zllm. Paul Van Looy.
13.00 u. H. Mis Guy Hendrickx.
Maandag 25 oktober.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 26 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 27 oktober.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 28 oktober. H. Simon en Judas, apostelen.

8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 29 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 30 oktober.

08.30 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering
---------------------GROOT ARTIKEL
---------------------Deurne in de jaren zeventig.
De jaren zeventig waren voor de politiek in Deurne wel heel speciaal.
In 1932 verwierven de socialisten de absolute meerderheid en bestuurden
sedertdien, onderbroken door de oorlogsjaren 1940-1945, onafgebroken de
gemeente.
In 1946 kwam de in 1945 opgerichte CVP 160 stemmen tekort om de socialistische
meerderheid te breken.
Maar dichter kwam men niet want zes jaar later was het verschil al terug 4798
stemmen.
In de jaren zestig kwam ook de Volksunie sterk opzetten met 5984 stemmen.
Zij ambieerden om in Deurne de tweede grootste partij te worden maar dat lukte
niet.
In 1970 haalde de CVP een 1000 tal stemmen meer dan de VU.
De beide partijen samen hadden 13 zetels, maar de BSP had er nog altijd 20.
De CVP verloor toen duidelijk stemmen aan de VU.
Niets wees er dan ook op dat die comfortabele meerderheid van de BSP op 10
oktober 1976 zou omgezet worden in een nipte nederlaag.
1971 was duidelijk een dieptepunt voor de CVP.
Dat effect kwam ook tot uiting in de andere randgemeenten.
Maar in 1974 vormde CVP- er Leo Tindemans een nieuwe nationale regering.
Hij werd heel populair. Dit zorgde duidelijk voor een Tindemans effect ten voordele
van de CVP en daar profiteerde ook die partij van in Deurne.
Een tweede feit dat ertoe bijdroeg was de Eenheidswet van 1961 die voorzag in de
samenvoeging van heel wat gemeenten.
Hier zouden al de randgemeenten met Antwerpen samengevoegd worden.
De regering Tindemans hertekende dus in 1974 de gemeentekaart van België
en in 1975 was het werk klaar. Men kreeg zes jaar tijd voor de uitvoering.
De verkiezingen van 1976 zorgden dus voor een historische omkeer in Deurne.
De BSP haalde niet meer de meerderheid.
Zij haalden 21 zetels maar de drie oppositiepartijen haalden samen 22 zetels.
De CVP behaalde er 11, de VU 8 en de PVV 3. Dus één zetel meer.
Theoretisch kon men dus een meerderheid vormen zonder de BSP.
En de avond van de verkiezingen parafeerden de drie partijen een akkoord zonder de
BSP.

Maar een meerderheid binnen de CVP vond één zetel verschil een te wankele basis
om goed te kunnen besturen.
Zo kwam twee dagen later een nieuw bestuursakkoord tot stand tussen de BSP en
de CVP.
Dus bleef uiteindelijk M. Dequeecker toch burgemeester van Deurne en van de acht
schepenen waren er vijf CVP-ers.
Het waren H. Todts, M. Wouters, I. Devriendt, E. Boonet en J. Huyskens,
voor de BSP J. Mangelschots, W. Van Aken en R.L. Wouters.
F. Dams was de gemeentesecretaris. Maurice Dequeecker was 28 jaar burgemeester.
Maar de start van het nieuwe bestuur verliep niet gemakkelijk.
De beiden partijen vonden elkaar hoegenaamd niet vlot.
De nederlaag bleef bij de BSP zwaar op de maag liggen.
En zelfs een CVP schepen J. Huyskens gaf er al gauw de brui aan.
Hij werd opgevolgd door A. Matthijssen. Dit zorgde in de pers voor heel wat deining.
In 1976 stond de zorg voor het milieu, de groenaanleg en de omschakeling van grote
vrije ruimten tot recreatiezones reeds op het programma van de verschillende
partijen.
Op 3 oktober 1979 werd er een nieuw gewestplan voor Antwerpen goedgekeurd.
Met als gevolg het ontstaan van nieuwe groene zones rond het voetbalstadion van
Antwerp FC.
De Bremweide werd een perfecte locatie voor sporters en recreatie.
Ook een hondenzone werd niet vergeten.
De wereld befaamde Belgische landschapsarchitect Jacques Wirtz tekende het
ontwerp.
Men investeerde aanzienlijk in nieuwe groene zones.
Maar de gronden rond het Arena zwembad werden als bouwgrond weerhouden.
Het plan ging voorbij aan de wensen van de mensen die de Arenaweide als groene
zone wilden bewaren.
Het gevolg was dat de “groenen” het anders zo rustige Deurne in rep en roer zetten.
Met als gevolg dat er toch minder zou gebouwd worden dan voorzien op het
gewestplan.
In deze periode was Deurne ook duidelijk over zijn hoogtepunt heen
aangaande aantal inwoners.
En die neerwaartse trend, een algemeen verschijnsel in de grote stedelijke
agglomeraties, hield de volgende jaren aan. Vooral jonge gezinnen vluchtten de stad
uit naar meer landelijke gemeenten.
In 1976 waren er in Deurne nog 80.427 inwoners, vijf jaar later nog 77.041,
dus 3.386 inwoners minder.
En het aantal vreemdelingen dat begon toe te nemen.
Er woonden toen in Deurne al 49 nationaliteiten. In 1980 waren dat er al 64.
De teruggang van het aantal inwoners deed ook de schoolbevolking afnemen.
Deurne volgde ook de nationale neerwaartse trend aangaande het aantal geboorten.
De kinderen van de migranten zouden zorgen voor een minder snelle afbouw ervan.
Toen begon men ook al aan de herwaardering van de fiets.
In Deurne verschenen toen de eerste fietspaden.
Op 1 januari 1983 werd Deurne dus met zeven andere gemeenten,
Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk
gefusioneerd tot de stad Antwerpen.

Hierdoor ontstond een stad met meer dan 500.000 inwoners.
De vroegere gemeenten werden districten en vele diensten werden gecentraliseerd.
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
DANKWOORD ZUSTER JEANNE

Zondag na de viering werd ik door een lieve dame gevraagd een dankwoordje te
schrijven voor het parochieblad over Zuster Jeanne.
Zuster Jeanne doet bijna alles in onze parochiegemeenschap H. L. van Montfort:
vieringen, pastor, begrafenissen, koster, lector, kerkraad en parochieraad.
En steeds met veel inzet, enthousiasme en empathie.
Zij heeft ons door de corona geleid als een goede herderin.
Woorden schieten te kort om onze dankbaarheid te uiten.
Maar ik ga het toch proberen met dit dankwoordje.

DANK
Om je inzet voor een betere kerk
Om je klanken van vrede
Om het huis waarin we mogen wonen
Ons huis van open vensters en rijke tafels

DANK
Om van het leven één grote tekening te maken
Om terug hoop onder de mensen te brengen
Om ons de weg te wijzen

Eén van veel vallen en terug opstaan
DANK
Om je bekommerd kijken naar het gekwetste hart
Om je zachte hand die over alle pijn gaat
Om al wat beweegt bij jou bruist en schittert
Omdat je verder met ons gaat in moeilijke tijden
José Deferm

(10 oktober 2021)

HEILIGE PIUS X.
MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober vieren we Missiezondag.
Het blijft heel belangrijk aan de vele missionarissen te denken die ook vandaag nog
werkzaam zijn in de missies.De Collecte op die dagen is ook voor de Missies.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!
SINT-JOZEF

Afscheid van een geliefde …
Op zaterdag 2 oktober hebben we in een bijzonder goed gevulde Sint-Jozefkerk
afscheid genomen van de heer Frédéric Korthoudt, echtgenoot van mevrouw
Micheline Steer, wonende Dascottelei en overleden in het Universitair Ziekenhuis in
Edegem.
Oblaat Fons Van Loenhout, meer dan 23 jaar pastoor in Hoevenen, O.-L.-Vrouw
en tegelijk bijna 20 jaar in Sint-Vincentius a Paulo in Ekeren, Leugenberg die Freddy
ook de laatste Kerkelijke sacramenten toediende, ging voor in de
afscheidsplechtigheid.
Freddy woonde vele jaren schuin tegenover onze parochiekerk.
Hij werd geboren op 14 mei 1947 en vertrok als enig tweejarig kind naar Kisangani in
Congo waar zijn vader verantwoordelijk was voor de bouw van bruggen, wegen en
scholen.
Hij genoot er een mooie jeugd en lager onderwijs bij de lokale zusters.
Getuigenissen uit die periode in de viering waren een Congolees beeldje en het
liedje “Wapi Yo” van Lokua Kanza.
Wapi Yo betekent letterlijk “waar ben jij” en gaat over het verlies van een geliefde.
Na de inval van de rebellen keerde het gezin naar België terug.
Freddy was bijna 50 jaar gehuwd met zijn echtgenote.

Hij was heel actief in de verzekeringssector, als fotograaf, motorrijder, fietser en had
veel interesse in technologie.
Jammer dat een ongeneeslijke ziekte in 2019 roet in zijn fijn leven kwam gooien
en bijzonder spijtig dat ook een laatste vakantie in september 2021 door zijn slechte
gezondheid werd doorkruist.
Aan Micheline, beide kinderen en vier kleinkinderen betoonden wij onze christelijke
deelneming.
Proficiat aan de ganse familie voor een intens voorbereidde en beklijvende viering;
dank aan alle lectoren en klarinettist Vlad Weverbergh.
GOED OM WETEN …

Heengaan
Op de dag dat zij negentachtig jaar zou worden, zaterdag 18 september namen we
gelovig afscheid van mevrouw Philomène De Creus, zes jaar weduwe van Pierre
Vleeschouwer. Zij woonde destijds op de Drakenhoflaan en overleed in het
Woonzorgcentrum Rubens in Mortsel.
We delen in de rouw die familie, vrienden en buren treft.

Huwelijkswensen
In de eucharistievieringen van zaterdag 25 en zondag 26 september hebben we
gebeden voor Anaïs Fayt en haar echtgenoot Anton De Preter die in het
huwelijksbootje stapten, jammer genoeg niet in onze Sint-Jozefskerk.
Dat ze het wonder van de liefde elke dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken.
Dat zij elkaar bovendien tot steun en toeverlaat zijn in goede en kwade dagen.
Anaïs is lid van het team van de pastorale eenheid Heilige Christoffel.
Zij bracht het licht van Bethlehem via Rome, de Antwerpse kathedraal,
onze zondagskerk Heilig Hart per fiets naar Sint-Jozef, althans de laatste etappe.
Persoonlijke wensen kunnen bezorgd worden via haar adres
dat je kan vinden op de Christoffelwebsite.
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.
DENK OOK AAN MISSIEZONDAG !!!
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober
hebben we de collecte voor de Missies.
Het blijft ook in deze tijd nog héél belangrijk
te denken aan de vele missionarissen
die zich daar inzetten.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!
EEN DEUGDDOENDE EERSTE COMMUNIEVIERING …
Op 16 oktober hadden we een héél fijne viering
met héél veel jonge mensen.
Een dikke Proficiat aan de jongens en meisjes
die écht hélemaal mee mochten vieren.
Jullie hebben het héél goed gedaan !!!

