
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 29 januari.  
 
17.00 u. Avondviering  
Zondag  30 januari. Vierde Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Lena Van Looveren-Wykmans. 
Zaterdag 5 Februari. H. Agatha. 
17.00 u. Avondviering  
 
 
SINT-JOZEF 
 

ZONDAG 30 JANUARI VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 

OM 11.45 EUCHARISTIEVIERING. 

Iedereen is welkom. 

 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 29 januari.  
17.00 u. Avondviering  
Zondag  30 januari. Vierde Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Elza Melaerts- Goossens. 
Maandag 31 januari. H. Johannes Bosco..  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 1 februari. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  2 februari. Opdracht van de Heer. 
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 3 februari. H. Blasius en H. Ansgarius. 



8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 4 februari.  
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 5 februari. H. Agatha. 
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
 
 

Milac   (Militianen-Actie) 
 
Na de tweede wereldoorlog moest België als een van de bezettingsmachten  
soldaten in Duitsland kazerneren.  
De troepen moesten dienen als voorhoede bij een eventuele inval uit het Oostblok  
en om Duitsland te beletten een nieuwe militaire macht te ontplooien.  
Feitelijk waren de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) gelegerd in de zone 
van de Britse bezetter en stonden ook onder Brits bevel.  
Het gebied waar zij opereerden werd ook BSD genoemd.  
De zone strekte zich uit tussen Aken, Keulen, Soest, Siegen, Kassel, dus een groot 
deel van Nordrijn-Westfalen.  
Vanaf 1 april 1946 vertoefden drie infanterie eenheden in Duitsland.  
Er was ook een garnizoen gelegen in Bonn maar dat moest reeds in 1949 plaats 
ruimen voor de nieuwe regering van de Duitse Bondsrepubliek.  
Vanaf toen werkte men terug samen met de Duitsers  



en was er geen bezettingsmacht meer.  
De Bondsrepubliek Duitsland werd opgericht op 23 mei 1949.  
De DDR was de nieuwe gezamenlijke vijand geworden.  
Er waren kazernes met Belgische soldaten in Aken, Altenrath, Ardsen, Bensberg, 
Büren, Dellbruck, Düren, Essentho, Euskirchen, Kassel, Lüdenscheid, Mersbruck, 
Neheim, Propsteierwald, Siegburg, Siegen, Soest, Spich, Vogelsang, Weiden, Werl en 
Westhoven.  
Begin jaren vijftig waren er 40.000 Belgische militairen in Duitsland.  
Hierbij waren er natuurlijk ook beroepsmilitairen die met hun familie en kinderen 
naar Duitsland trokken.  
Hiervoor werden huisvesting en scholen voorzien.  
Dus veel Vlaamse jongens moesten in die periode hun militaire dienst in Duitsland 
vervullen ver van huis, familie en vrienden.  
Soms duurde die dienstplicht ook meerdere jaren en waren de verlofperiodes 
schaars.  
Die eerste soldaten kwamen terecht in het na de oorlog moreel en economisch 
ontredderde Duitsland.  
Het Duitsland van toen, met miljoenen afwezige mannen en even zo veel aanwezige 
vrouwen, de meesten zonder bestaansmogelijkheden, in een totaal vernield land.  
Dat deze situatie voor meer dan één jonge man, zonder levenservaring, tragische 
experimenten meebracht, hoeft waarschijnlijk geen betoog.  
Uit praatjes en brieven kwamen algauw allerlei ongure geruchten naar ons land in 
verband met het gedrag van onze soldaten en de gevolgen ervan (vrouwenhistories, 
smokkel, diefstal, bras- en vechtpartijen, dronkenschap, enz.)  
De jeugdbewegingen toen begrepen dat er iets moest aan gebeuren en met KAJ als 
voortrekker stichtten zij toen een nationale dienst: Milac.  
Zij wekten de belangstelling van de mensen op voor de problemen van de soldaten.  
Milac trachtte ook het contact met het thuisfront voor de militairen te verbeteren,  
meer brieven, opsturen van tijdschriften en boeken om een deel van de vrije tijd 
aangenaam in te vullen.  
De eerste bekommernis van Milac was objectieve voorlichting over de legerdienst,  
waarin de gevaarlijke aspecten van het kazerneleven en de tekorten van het leger 
niet werden verzwegen, maar waar ook de positieve kanten en mogelijkheden van 
de legerdienst werden belicht.  
Milac streefde ernaar, door heel haar actie, voor en gedurende de diensttijd, buiten 
en binnen de kazerne, positieve gedachten te zaaien en aan burgers en militairen 
concreet te doen aanvoelen dat innig begrip en loyale samenwerking nodig waren.  
Want Milac geloofde dat de militaire dienst geen verloren tijd moest zijn, geen breuk 
in het leven van de soldaat maar wel een periode kon zijn die zijn zelfstandigheid ten 
goede kwam en hem mee klaarmaakte om als volwassene in de maatschappij zijn 
plaats in te nemen.  
De grote bezieler was François Willems die ook de eerste nationale proost werd.  
Er werd nauw samengewerkt met de aalmoezeniersdienst van het leger.  
Er kwam een tijdschrift “Marsch”, later “Extra Rantsoen” als vormings- en 
verbindingsinstrument.  
Er werden reizen voor de familieleden naar de kazernes in Duitsland ingericht.  
Bijna alle dorpen in Vlaanderen startten met een Milac-afdeling.  
Milac startte in onze parochie in december 1951 met de steun van Familia.  



De Milac-actie was toen in de grond een voortzetting van het oorlogswerk: D.A.V. – 
Dienst voor Arbeiders in den Vreemde.  
IJveraars van het eerste uur waren dhrn. Baeyens en Lambrechts.  
Zij zorgden ervoor dat de soldaten het parochieblad en een viertal boeken per jaar 
kregen dankzij de vrijgevigheid van de parochianen.  
In die periode was er ook een soldatenhalfuurtje op de radio.  
Men richtte ook op het thuisfront activiteiten in voor de soldaten, in de kelder van 
Familia waarbij bierleverancier De Caluwé van Familia voor gratis pintjes voor de 
soldaten zorgde.  
De bekendste activiteit van Milac was: “De week van de soldaat”.  
De eerste week werd nationaal ingericht van 25 januari tot 1 februari 1948.  
Het ging door tot de 35ste in 1982. In 1994 kwam een einde aan Milac  
met de afschaffing van de verplichte legerdienst.  
Geleidelijk aan was ook het aantal militairen in Duitsland afgebouwd.  
De laatste kazerne, Troisdorf in Spich, werd in 2004 verlaten. 
 
Ward Wené. 
 

HEILIGE PIUS X 
 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN … 
 
Lena Wykmans, echtgenote van Stan Van Looveren, geboren te Antwerpen op 2 juni 
1936 en overleden te Deurne, AZ Monica, op 13 januari 2022, omringd  door haar 
man en kinderen en gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
 
EVEN BEZINNEN … 

Een mens heeft vaak meer nood aan een goed woord  

dan aan een geschenk 

Een mens heeft vaak meer honger naar genegenheid dan naar brood. 

Een mens heeft vaak meer pijn door onbegrip dan door een wonde. 

Een mens heeft vaak meer vreugde bij een vriend dan op een feest. 

Een mens heeft vaak meer aandacht voor het grote dan voor het kleine. 

Een mens heeft vaak meer fouten door onmacht dan door onwil. 

Een mens heeft vaak meer te zeggen met een blik dan met woorden. 

Een mens heeft vaak meer te dragen in zijn hart dan in zijn handen. 



Een mens heeft vaak meer gebeden in de stilte dan wij vermoeden. 

Een mens is vaak anders dan hij zich voordoet. 

                                                    Frans Weerts 

 

SINT-JOZEF 
 
SECRETARIAAT SINT-JOZEF. 
Boekenberglei 217,  2100 Deurne. 
Koster: Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7  2100 Deurne,  
tel. 0485 80 22 44   e-mail: jlen@skynet.be 
 
 

SINT-ROCHUS  
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN … 
 
Elza Goossens, weduwe van Sus Melaerts, geboren te Deurne op 7 september 1937 
en vredig ingeslapen te Deurne, AZ Monica, op 13 januari 2022 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
 
PROS HEYLEN OVERLEDEN … 
 
Op 9 januari overleed E.H. Pros Heylen. 
Hij is geboren op 23 februari 1935. 
Hij was onderpastoor in Sint-Rochus van 1960 tot 1967. 
Hij heeft hier héél hard gewerkt en bleef vooral bekend door het Pleintje. 
Hij had hier nog vele vrienden en lange tijd kwam hij nog langs met groenten die hij 
kweekte. Pros was heel geliefd. 
 

 
 
De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten. 
Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022.  
De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag.  

mailto:jlen@skynet.be


Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten.  
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen.  
De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. 
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een 
ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’  
Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) 
kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven,  
in deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. 
Hem achterna, op weg naar Pasen.” Hoe deelnemen? 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.  
Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd,  
de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn 
innerlijk leven.” 
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol 
te houden.” 
- “Ik deed de retraite samen met mijn man.  
En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed:  
een klein mo-ment van aandacht en bezinning.” 
Een productie van ignatiaansbidden.org ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen  
in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar.  
Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 
  
FEMMA KERNLEDENVERGADERING … 
Op woensdag 26 januari worden we om 20.00 u. verwacht in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
 
BEWEGINGEN … 
 
Goed dat we na de moeilijke tijd door corona toch weer opnieuw weer eens mogen 
samenkomen voor bepaalde activiteiten. 
We hebben elkaar héél hard nodig. 
 


