
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 27 november.  
17.00 u. Avondviering  
Zondag  november. Eerste Zondag van de Advent. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
Zaterdag 4 december. H. Johannes van Damascus. 
17.00 u. Avondviering  
 
 
SINT-JOZEF 
 
Eerste zondag van de Advent 
 
zaterdag 27 november 2021  18 uur  Eucharistieviering  
                                                     met voorganger Fred Sels.      
Misintentie voor mevrouw Maria Lenaerts-Ribbens  
gepland op 14 november 2020 maar uitgesteld door de coronapandemie  . 
zondag 28 november 2021  11.45 uur  Eucharistieviering  
                                                        met voorganger Pol Hendrix 
 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 27 november. 
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering.  
Zondag 28 november. Eerste Zondag van de Advent. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar familie; Jgt.Elza  
Vleminckx; Jgt. Germaine Herreman; Zlm. Laurinda Da Costa Marques; 
Zlm. Jorge Da Costa Fernandes Tato; Robert Van Breën en Jeaninne Vermeiren. 
Maandag 29 november.  



08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 30 november. H. Andreas, apostel. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  1 december. H. Eligius. 
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 2 december. Zalige Jan van Ruusbroec. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 3 december. H. Franciscus Xaverius. 
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 4 december. H. Johannes van Damascus. 
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
 
 
  
Onze parochie leverde baanbrekend werk op gebied van vrouwenrechten.  
Onze vrouwen mee als eersten op de bres. 
 
Acht jaar voordat er sprake was van KAV-nationaal hadden de vrouwen in onze 
parochie zich al georganiseerd.  
In 1912 besloot zuster Deodatha van de Sint-Annaschool aan de Herentalsebaan  
zich in te zetten voor de arbeidersvrouwen die een armzalig en hard bestaan leidden  
zonder dat ze ook maar enige rechten hadden.  
Ze ging op zoek naar medewerksters om samen met haar de vrouwen van onze 
parochie zelfbewuster te maken.  
Men wou de vrouwen hun leven meer inhoud geven dan kinderen krijgen, ervoor 
zorgen en werken alleen.  
Met de steun van pastoor Coveliers bezochten een tiental pioniersters de vrouwen 
van onze uitgestrekte parochie.  
Dit was het begin van de vrouwengilde.  
Het bezoeken van de leden door de wijkmeesteressen was karakteristiek aan de 
vereniging.  
Mevrouw De Preter was de eerste voorzitster.  
Tijdens de eerste wereldoorlog lagen de activiteiten stil en terug starten na de oorlog 
verliep niet gemakkelijk.  
Maar door de inzet van velen klom het ledenaantal al snel weer van 130 naar 250.  
Het Nationaal Verbond der Christelijke Vrouwengilden werd in 1920 opgericht door 
Maria Baers.  
Het ontstond uit het Algemeen Secretariaat van de Christelijke Sociale 
vrouwenwerken van België opgericht op initiatief van kardinaal Mercier.  
In de sociale week van het ACW in 1928 werd reeds gesteld dat de vrouw 
evenwaardig was aan de man.  
Dat de vrouw ook vrij is om alleen door het leven te gaan en door arbeid in haar 
levensonderhoud moest kunnen voorzien.  
Dat zware fabrieksarbeid onmenselijk was voor vrouwen, moeders en kinderen 
moesten daartegen beschermd worden.  
De bedoeling van de Vrouwengilden was de samenleving te verbeteren  



en het pure materialisme te bestrijden en te vervangen door een christelijke 
levenshouding.  
De werking steunde op zedelijke en religieuze vorming, ondersteuning bij de 
opvoeding van de kinderen, praktische huishoudelijke scholing,  maatschappelijke 
vorming en sociale ondersteuning.  
Vanaf het prille begin stond feitelijk de emancipatie van de vrouw centraal.  
Christelijke feministen geloofden dat God niet discrimineert op basis van geslacht.  
In 1929 werd de eerste vlag van onze Vrouwengilde ingewijd.  
Dit werd gevierd met een optocht vooraf gegaan door de Harmonie “de Drie 
Koningen”.  
In 1932 veranderde men nationaal de naam van Vrouwengilden in KAV. 
De Katholieke Arbeidersvrouwen profileerden zich als een christelijke geïnspireerde 
vrouwenbeweging die opkwam voor de vrouw in haar eigen waarde en in haar 
maatschappelijke taken met een eigen visie op de emancipatie.  
Op het congres van 1936 waren een tiental kernleden van onze parochie aanwezig.  
Gewapend met vlaggen en plakkaten waren ze naar Mechelen getrokken  
om de oproep van juf. Baers te beantwoordden.  
Voor de meeste vrouwen kwam met het huwelijk ook het moederschap en ook 
hieraan gaf KAV aandacht.  
In 1937 werd op onze parochie een afdeling van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn opgericht beter gekend onder de naam van kinderheil.  
Men startte in een lokaal van de zusters van Sint-Anna op de Herentalsebaan.  
De eerste voorzitster was mevr. Hendrickx-Van den Eynde, ze zou meer dan 40 jaar 
op post blijven.  
Er werd aan de jonge moeders raad gegeven op gebied van voeding en verzorging 
van baby’s.  
Er werden inentingen gegeven en men kon er een dokter consulteren.  
Tot en met de kleutertijd volgde men de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend 
op.  
Ook de tweede wereldoorlog was natuurlijk een moeilijke periode.  
Er was een tekort aan kinderkleding. De dames van KAV gingen ijverig aan de slag.  
Zelfs van processiekledij werden kinderkleedjes gemaakt.  
Tijdens deze periode was mevr. Cambré de onvermoeibare voortrekster.  
Stilaan werd de afdeling verder uitgebouwd vooral met nieuwe activiteiten. 
Zo had de praktische school vanaf de start een groot succes.  
In 1946 ontstond de toneelgroep “Erica”.  
Ze speelden prachtige stukken onder de leiding van de heren De Meester en De 
Winter.  
In 1948 kregen de vrouwen pas stemrecht in België, op 26 juni 1949 mochten de 
vrouwen pas voor het eerst stemmen.  
Ook hierbij speelde KAV weer een voorname rol.  
Men bezocht alle vrouwen om hun aan te zetten tot stemmen en de nodige 
informatie te verstrekken die hierbij nodig was.  
In 1949 werd ook de zanggroep “Edelweiss” opgericht met als eerste dirigent Marc 
Liebrecht.  
De jongerenwerking kreeg de naam “Lenteweelde” en de meisjes turnkring 
“Amaryllis”.  
Bij het veertig jarig bestaan, gevierd op 11 mei 1952, werd de nieuwe vlag,  



de tweede, gewijd door Mgr. Van den Eynde.  
Ze werd geborduurd door de zusters van het Terninck instituut naar een ontwerp van 
Marc De Groot.  
Drie vrouwen rijzen boven de Sint-Rochuskerk uit, Maria in het midden geflankeerd 
door een jonge vrouw met het schild van KAV en een moeder met kind.  
Volksverheffing via de vrouw droeg KAV steeds hoog in haar Blazoen.  
Christelijke vorming, sociale belangenverdediging en dienstbetoon waren en zijn de 
doelstellingen.  
In 1953 had KAV in onze parochie 1500 leden, maar door de verkleining van de 
oppervlakte van onze parochies door de nieuwe parochies van Pius X, Lodewijk Van 
Montfort en Sint-Jozef verminderde het ledental tot tussen de 400 en 500.  
De jaarlijkse Sint-Niklaasfeesten kenden hun hoogtepunt in de jaren 1960-’70  
met meer dan 1000 kinderen die allemaal een aangepast geschenkje kregen.  
Andre activiteiten waren stadswandelingen, daguitstappen en meerdaagse reizen.  
Jeanne de Lessine was jaren lang de geprezen reisleidster. 
Er waren de koffiefeesten, oorspronkelijk inderdaad een tas koffie met koffiekoeken,  
maar later werden het feesten met uitgebreidere maaltijden en optreden van de 
eigen ontspanningsgroep.  
In 1962 vierde KAV haar vijftigjarig bestaan met de opvoering van de operette “Op 
de purperen hei”.  
Op zondag 10 mei 1987 vierde men het 75 jarig bestaan, in 2012 het 100 jarig 
bestaan, telkens met een jubelmis in de kerk en een receptie in Familia.  
KAV is door de jaren heen een begrip geweest in Deurne, geleid door sterke vrouwen 
Van Haren, Van Overloop, Vissers, Cambré, De Bosscher (27 jaar!),  
Van Hoof, Verlaack, Daems en De Lessine. Daarna ging men over naar een 
bestuursteam.  
Op 12 mei 2012 kreeg de vereniging nogmaals een nieuwe naam “FEMMA”.  
Een nieuw aandachtspunt was de situatie van alleenstaande moeders te verbeteren.  
Men ging ook samenwerken met de buurtafdeling van Pius X en met KWB.  
FEMMA is in onze parochie nog steeds springlevend. 
 
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 samen te kunnen komen. 
 
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 
 
KERK EN LEVEN  
 
Onze parochie zoekt nog enkele nieuwe mensen die bereid zijn zich te abonneren op 
het parochieblad van Deurne zuid. 
Kerk en Leven wil een wekelijkse leverancier zijn van positieve energie en brengt 
artikels over mooie en waardevolle zaken en achtergronden van onze samenleving,  
binnen en buiten de Kerk zowel parochiaal, regionaal als nationaal. 
Voor een abonnement kan u terecht bij de koster of op het parochiesecretariaat.  
U betaalt minder dan 1 euro per week voor een voedingsbron van hart en geest. 
 

 

KERSTMARKT 

Vosstraat 164, 2140 Borgerhout 

Ruim aanbod van kerstversiering, nuttige geschenken en heel wat lekkers 

Extra voor liefhebbers: uilen tentoonstelling en verkoop 

Vanaf : 13 november tot 12 december 

Open : alle dagen tussen 10 en 16.30uur 

   zondag tussen 11.30 en 16.30 uur 

Omwille van de Covid:  graag op afspraak  

            en mondmasker verplicht 

Zr. Anne 0497 27 84 42 

Zr. Isabelle 04 485 87 00 39 

Ten voordele van:  VZW De Kleine Vos  

Vernieuwing en beveiliging speeltuin 

Steuncomité De Kleine Vos 

BE60 8508 2222 7770   

Van harte welkom  

Zusters der Kleinen 



 
 

SINT-ROCHUS  
 
SAMANA NODIGT UIT … 
 
Op woensdag 24 november te 14.00 uur in Cafetaria. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn ! We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
 
KWB NODIGT UIT VOOR VERGADERING WIJKMEESTERS … 
 
Op donderdag 25 november te 20.00 u. in Familia. Je komt toch ook? 
 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
 
Op donderdag 2 december van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel. 
Probeer er ook weer even bij te zijn! Het kan zoveel rust brengen. 
 
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. 
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 !!! 
 
 
PAROCHIERAAD 24 NOVEMBER TE 20.00 UUR. 
 
Op 24 worden we weer verwacht op de parochieraad. 
Je hebt toch ook nagedacht over de vragen die we van Ward kregen 
op de vorige parochieraad? 
Samen willen we inderdaad bouwen aan de toekomst van Sint-Rochus. 
Ook de mensen van de Pastorale Eenheid De Heilige Christoffel hebben ons 
samengeroepen op 18 november en ze hebben er gesproken over der toekomst van 
Deurne. 
Op de parochieraad hebben we dus weer een hele brok nieuws dat we samen 
kunnen bespreken. Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
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 !!! 



 
ONS BISDOM VRAAGT AANDACHT 
VOOR DE MENSEN DIE DE TAAK VAN KOSTER OP ZICH NEMEN … 
 
Beste koster, 
 
VEEL DANK voor uw engagement in dienst van onze Kerk! 
Mede dankzij uw goede zorgen kan de liturgie op een verzorgde wijze gestalte 
krijgen! 
 
Om kosters te ondersteunen bij hun belangrijke taak werd besloten om virtuele 
infocafés te organiseren.  
Wat is een virtueel infocafé?  
Virtueel: digitaal (via de computer / via ZOOM) 
Infocafé: bedoeling is om in te gaan op vragen uit de praktijk 
Infocafé: tegelijkertijd willen we de kans bieden  
tot ontmoeting en uitwisseling (zoals in een café) 
Voor wie? voor allen die de taak van koster opnemen  
(als vrijwilliger, als vrijgestelde, …) 
 
Het eerste digitale infocafé voor kosters vindt plaats  
op donderdag 16 december om 20 uur.  
Deelname is vanzelfsprekend GRATIS, maar u dient zich wel in te schrijven.  
Wie zich inschreef, ontvangt op donderdag 16 december een link  
waarop men ’s avonds kan klikken om deel te nemen.  
INSCHRIJVEN KAN VIA: Virtueel infocafé voor kosters | Kerknet –  
OF via mail aan: lieve.gommers@bisdomantwerpen.be 
 
Heeft u een vraag of een onderwerp dat ter sprake kan komen  
tijdens het infocafé van 16 december?  
Bezorg ons uw vraag of onderwerp via de padlet  
(klik op de onderstaande link, vervolgens op het plusteken  
en vul je vraag of onderwerp in):  
Link naar padlet voor vragen of onderwerpen 
 
VEEL DANK VOOR UW KERKELIJKE BETROKKENHEID  
en hopelijk tot 16 december,  
 

https://www.kerknet.be/node/103894
mailto:lieve.gommers@bisdomantwerpen.be
https://padlet.com/lievegommers1/78zjls0l76xky8sy

