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 22 januari. H. Vincentius.

17.00 u. Avondviering

Zondag 23 januari. Derde Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Gaby Van Reeth.
Zaterdag 29 januari.

17.00 u. Avondviering
SINT-JOZEF

Zondag 23 januari Derde zondag door het jaar - 11.45
uur eucharistieviering met Pol Hendrix.
SINT ROCHUS
Zaterdag 22 januari. H. Vincentius.

08.00 u. Ochtendviering
17.00 u. Avondviering

Zondag 23 januari. Derde Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gilbert Hars.
Maandag 24 januari. H. Franciscus van Sales.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 25 januari. Bekoring van de H. Apostel Paulus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 26 januari. H. Timoteüs en H. Titus.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 27 januari. H. Angela Merici.

08.00 u. Ochtendviering.

Vrijdag 28 januari. H. Thomas van Aquino.

08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 29 januari.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering

Weelde lag aan de oorsprong van het ontstaan van de parochies in
Deurne-Zuid.
Nu uit armoede terug bij elkaar?
Bij de oprichting van onze parochie eind 1888 telde deze ongeveer 2500 inwoners.
In 1900 was dit aantal gestegen tot 3500. Tien jaar later waren het er reeds 7500.
In 1918 waren er in Deurne drie parochiekerken:
Sint-Fredegandus, Sint-Rochus en het Heilig Hart (Ruggeveld).
35 jaar lang kwam de Sint-Rochusparochie overeen met het ganse grondgebied van
Deurne-Zuid.
In 1924 werd voor het eerst rondgebied afgestaan voor het oprichten van de
parochie van het Heilig Sacrament te Berchem-Groenenhoek die op dat ogenblik
2000 inwoners kende.

Vanaf 1928 begon geleidelijk aan het
verder afbrokkelen van het
uitgestrekte grondgebied van onze
parochie.
Op 28 mei 1928 gaf de Kerkfabriek
gunstig advies voor grondafstand
voor de nieuw op te richten parochie
van O.L. Vrouw van het Heilig Hart
(in de volksmond gekend als “de
paterkes).
Deze parochie werd opgericht bij
Koninklijk Besluit van 15 september
1928.
In september 1928 werd ook de
parochie van de H. Drievuldigheid in
Berchem opgericht.
Hierdoor verloor onze parochie toen
409 inwoners.
Toen bleven er nog 12876
parochianen over.
In 1928 had er nog een derde
splitsing plaats, ditmaal ten voordele
van de parochie van de H. Jozef, die
bij Koninklijk Besluit van 1 december 1928 werd opgericht.
De nieuwe parochie telde 1301 zielen en Sint-Rochus behield er 11255.
Met het K.B. van 29 september 1936 werd het grondgebied van de parochie van
O.L.Vr. van het Heilig hart met vier straten vergroot, opnieuw ten nadele van het
grondgebied van onze parochie.
In de jaren ’50 telde onze parochie nog ongeveer 15000 inwoners.
In 1955 werd er toen beslist een “missie” op drie plaatsen te houden.
“Missie” herinnert minder jonge mensen onder ons aan de “donderpreken” van de
paters, toen nog vanaf de preekstoel.
Het doel was een volle week extra aandacht te geven aan het geloof en het kerkelijk
leven. Ik herinner me nog vaag uit mijn kindertijd, een overvolle kerk en paters nog
gekleed in lange bruine pijen met kap en wit koord als gordel, en met sandalen aan
hun blote voeten.
Ze hadden ook een eigen stijl van kapsel.
Zij leefden een week zeer actief mee in het parochieleven en brachten zelfs
huisbezoeken bij de mensen.
Op het einde van de missie werden er herdenkingsprentjes uit gedeeld.
Het oudste prentje dat ik heb teruggevonden dateert van 1925.
Ik vermoed dat de laatste “missie” in onze parochie heeft plaatsgehad in oktober
1962.
Omdat onze kerk toen voor dat soort activiteiten duidelijk te klein was zocht men
naar meerdere plaatsen.
De drie plaatsen waren onze kerk, op Silsburg in de kapel van de zusters van SintAnna en op de “Muggenberg” in een magazijn van potten en pannen.

Hieruit groeide dan het idee om op twee plaatsen buiten de centrale kerk bidplaatsen
op te richten.
De bedoeling was toen om de kerk zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.
Notaris Flor De Roeck was hiervoor één van de grote bezielers en hij ging ook op
zoek naar geschikte gronden.
Hij had een grote devotie voor de Eucharistie en O.L. Vrouw.
Daarom stelde hij als patroonheiligen voor: de H. Pius X, die een grote promotor was
voor het vieren van de Eucharistie en de H. Lodewijk Van Montfort een grote ijveraar
voor de godsvrucht tot O.L. Vrouw.
In 1960 werd de parochie van de H. Pius X opgericht, samen met de parochie van
Sint-Jan Berch-mans in Borsbeek.
Oorspronkelijk telde de H. Pius X parochie 3200 zielen.
En de eerste missen hadden plaats in een kapel in FL. Pauwelslei in een loods van de
vroegere brouwerij De Preter.
Met het K.B. van 28 november 1963 werd de parochie van de H. Lodewijk van
Montfort opgericht.
Zo zijn dus de parochies van Deurne-Zuid ontstaan: Sint-Rochus in 1888, bestaat dus
134 jaar, H.Sacrament Berchem-Groenenhoek, 98 jaar, O.L. Vr. van het H. Hart,
Boelaerlei, H.Drievuldigheid, Berchem en Sint-Jozef Deurne, 94 jaar, H. Pius X en St;
Jan Berchmans, Borsbeek, 62 jaar en H. Lodewijk van Montfort, 59 jaar.
Het is dus goed te begrijpen dat eigenlijk niemand van hen de eigenheid na zoveel
jaren graag afgeeft.
Maar we zijn nuchter genoeg om te begrijpen dat de huidige toestand naar de
toekomst toe onhoudbaar is.
Het aantal kerkgangers blijft dalen, teveel kerken voor te weinig mensen,
vermindering en veroudering van de deelnemers aan het volwassen verenigingsleven
en de actieve vrijwilligers in de besturen.
Het is mooi geweest, maar laat ons naar de toekomst toe toch terug elkaar de hand
reiken, een hart onder de riem steken voor de toekomst die er al bij al toch niet zo
rooskleurig uitziet.
Ward Wené.
HEILIGE PIUS X
HET JAAR WEER GOED INGEZET …
De tijd van Kerstmis en Nieuwjaar was ook in onze parochie weer een héél fijne tijd.
De mooie kerststal deed het toch weer.
Héél veel Dank voor de mensen die ervoor zorgden.
Nu kijken we weer samen uit naar de Veertigdagentijd en Pasen.
Probeer er ook bij te zijn om mee te vieren !!!
NIEUWS VAN SAMANA …
Dag allemaal,

De regels, ivm horeca, zijn niet gewijzigd sedert vorig overleg.
Het cafetaria valt onder de horecaregels dus mag je met 6 aan tafel zitten,
verluchten, CO2 meter, mondmasker en covid pas.
We zouden uiteraard elk aan een tafeltje zitten, niet samen.
Tot hiertoe zullen wij, Fons, Francine, Marthe, Marc en Miet er zijn.
Degene die niet wensen deel te nemen, hoeven dat niet te doen.
Gelieve mij dan per mail door te geven hoe je het verder ziet :
Wat betreft “Nieuwjaarsreceptie” : die gaan we niet laten doorgaan.
In plaats daarvan wat extra in zakje van Zoo ? en zo ja wat ?
Alle geplande activiteiten gaan tijdelijk niet door.
Mededeling in vorm van blaadje aan leden en medewerkers :
wat moet er allemaal instaan, hoe uitwerken, frequentie ?
Wat naar de toekomst toe ?
We kunnen nog niets organiseren – te gevaarlijk – wat kunnen we rondbrengen,
afgeven en wanneer ?
Kunnen we evt een telefoonronde organiseren, zoja hoe en frequentie.
Financiën ga ik dan met Monique bespreken.
Andere zaken waar je aan denkt ?
Mij maakt het niet uit of we wel of niet samenkomen maar we zijn wel
verplicht aan onze leden om hen de nodige informatie te geven.
Ingevolge de mail van Riky, gelieve iedereen mij dan te laten weten of ze wel of niet
wensen samen te komen en stuur je antwoord dan ook naar iedereen.
Op die manier heb ik een overzicht en laat ik weten wat we dan zullen doen.
Bedankt en groetjes
Gonda

SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Koster: Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne, tel. 0485 80 22 44 email: jlen@skynet.be
Mordechai Gebirtig (Markus Bergtig).
(4 mei 1877 - 4 juni 1942) geldt als een van de
klassieke Joodse volksdichters
wiens liederen overal ter wereld worden
gezongen.
Hij leefde in Krakau In de vroege vorige eeuw.
Hij werd in 1942 vermoord door de nazi’s.
Zijn teksten en muziek geven een beeld van die
tijd.
Het gewone dagelijkse leven maar uiteraard ook
het leed van de twee wereldoorlogen.

Zijn muziek kan je vergelijken met wat Woody Guthrie in Amerika voor de ‘Folk’
betekende.
Hij dichtte over verlangen naar vervlogen dagen, de onvrede van werkelozen, het lot
van weeskinderen en het lijden van het Joodse volk in de dagen voor en tijdens de
Sjoah.
Gebirtig schrijft gevoelige, dromerige, realistische en soms harde teksten over het
tijdsbeeld waarin hij leefde.

Vrijdag 21 januari 2022, 20u
Kerk Sint Jozef, Boekenberglei
207, Deurne-Zuid
Mordechai
Gebirtig
(Markus
Bergtig). (4 mei 1877 - 4 juni 1942)
geldt als een van de klassieke
Joodse volksdichters wiens liederen
overal ter wereld worden gezongen.
Hij leefde in Krakau In de vroege
vorige eeuw.
Hij werd in 1942 vermoord door de
nazi’s.
Zijn teksten en muziek geven een
beeld van die tijd.
Het gewone dagelijkse leven maar
uiteraard ook het leed van de twee wereldoorlogen.
Zijn muziek kan je vergelijken met wat Woody Guthrie in Amerika voor de
‘Folk’ betekende.
Hij dichtte over verlangen naar vervlogen dagen, de onvrede van
werkelozen, het lot van weeskinderen en het lijden van het Joodse volk in
de dagen voor en tijdens de Sjoah.
Gebirtig schrijft gevoelige, dromerige, realistische en soms harde teksten
over het tijdsbeeld waarin hij leefde.
Oscar Bohnen: zang en gitaar
Bart Vanistendael: altviool
Ioan Baranga: contrabas
Reserveren is verplicht via jangonda@hotmail.com
Je reservering is definitief na overschrijving van 5€ in voorverkoop
naar Vriendenkring ’t Pleintje; BE96 0689 0141 8805
We houden het veilig en daarvoor is het covid safe ticket nodig.

Buurtwerk ‘t Pleintje

SINT-ROCHUS.
M EVEN TE BEZINNEN …
Wie is God? En wie ben ik ...
Ik ben niet meer dan een pakket geschenken:
alles wat ik heb en ben is een geschenk van een Ander.
Een geschenk, zoals we weten, verwijst naar liefde.
Ik word tot bestaan bemind, zonder onderbreking.
Ik besta omdat God het graag wil.
Omdat God voortdurend vol liefde naar mij verlangt.
God is mijn Schepper. Hij is zich perfect bewust van mijn bestaan
en kijkt voortdurend naar mij. Wat vertelt die blik van God op mij?
Die blik van God op mij, die zegt:
’Sinds alle eeuwigheid denk Ik aan jou en verlang Ik naar jou.

In jou stel Ik mijn welbehagen. Ik hou van jou.’
Of ik nu antwoord op die liefdevolle blik of niet,
God blijft het mij voortdurend toefluisteren, iedere seconde.
Die liefde houdt mij in leven. Die liefde is de grond van mijn bestaan.

naar Finbarr Lynch sj
DE KERK WEER MOOI GEPOETST EN OPGEFRIST …
Met Kerstmis en Nieuwjaar was de kerk weer héél mooi versierd en we hebben
allemaal weer veel deugd gehad van de mooie vieringen.
Nu is alles weer mooi opgeruimd en opgeborgen.
Héél veel Dank aan de helpers.
Je moet het toch maar altijd doen.
Iedereen kende zijn werk en onze kerk is weer héél fris.

