PAROCHIES 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 15 januari.

17.00 u. Avondviering

Zondag 16 januari. Tweede Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis . Vader & Moeder Quintiens-Leys + ki. Fréderic,
Cecilia, Eva, Vader & Moeder Minner-Baert + ki. Alfons, François en Zlm. Gaby
Van Reeth.
Zaterdag 22 januari. H. Vincentius.

17.00 u. Avondviering
SINT-JOZEF

zondag 16 januari 2021 om 11.45 uur eucharistieviering.
Tweede zondag door het jaar.
Sinds begin januari van dit jaar werd de zaterdagviering geschrapt wegens
verminderde belangstelling o.a. ook omwille van de coronamaatregelen.
We hopen alle parochianen en vrienden talrijk te mogen ontmoeten in de
zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:
Eerste zondag van de maand Eucharistieviering
Tweede zondag van de maand Woord- en communiedienst
Derde zondag van de maand Eucharistieviering
Vierde zondag van de maand Eucharistieviering
Iedereen is welkom.
SINT ROCHUS
Zaterdag 15 januari.

17.00 u. Avondviering

Zondag 16 januari. Tweede Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis. Jgt. Josfien Schrijvers; Zlm. Felix Claes en Zlm.
Gilbert Hars.
Maandag 17 januari. H. Antonius.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 18 januari.

08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 19 januari.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 20 januari. H. Fabianus en H. Sebastianus.
8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 21 januari. H. Agnes.
08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 22 januari. H. Vincentius.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering
Zondag 16 januari. Tweede Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Jgt. Jaak Jacobs; Zlm. Felix Claes en Zlm.
Gilbert Hars.
De ster is er nog altijd,
maar zijn we nog dapper genoeg om ze te willen volgen?
Drie koningen, Epifanie of openbaring van de Heer vieren we in de kerk op de eerste
zondag na 1 januari.
De wijzen volgden een ster en vonden de ware wijsheid, niet de wereldse, maar die
van het kind in de kribbe, teken van hoop en verlossing.
De wijzen gingen moedig op weg, laat ons aan hen een voorbeeld nemen en
hetzelfde doen in deze moeilijke tijden.
We hebben uw begeleidend licht Heer, uw ster danig nodig.
Want Gij zorgt dat er altijd licht is, soms hoe klein ook, alleen moeten we dapper
genoeg zijn om het durven te zien.
In 2020 verdampte de kersttijd in coronatijd.
We mochten toen maar met een beperkt aantal mensen binnen in de kerk om naar
het kind in de kribbe te komen.
Maar we kwamen ook niet talrijk op, waarschijnlijk zat de schrik er toch nog
behoorlijk in, we kenden dan ook een historisch laagste opkomst.
Bij de misvieringen gedurende de weekends vorig jaar zal je gemerkt hebben dat we
hoegenaamd niet terug het aantal kerkgangers van voor corona haalden.
Gelukkig was de opkomst bij de kerstvieringen van vorige week toch wel weer
aangenaam verwachtingsvol.
2021 diende zich aan als het jaar van de hoop.
We dachten, we zijn binnen een paar maanden van corona af.
Maar intussen weten we dat we droomden.
Het positieve aan corona was een gevoel van samenhorigheid, dat gezamenlijke
inspanningen effect hadden.

Nog nooit werden mensen over de gehele wereld met zo’n zelfde probleem
geconfronteerd.
In recordtijd werden er vaccins ontwikkeld en verliep het toedienen ervan snel en
goed georganiseerd dank zij de hulp van talrijke vrijwilligers.
Maar misschien hebben we er teveel van verwacht, ze bleken wel niet het
wondermiddel waar we op hoopten om het virus te verjagen.
We hadden vrij snel twee prikken nodig en nu ook al een booster.
Steeds nieuwe varianten duiken op en het einde van de ellende is nog niet in het
zicht.
Mensen worden echter de beperkingen moe en beginnen er zich meer en meer tegen
te verzetten.
Het voorbeeld van de wereldwijde aanpak van corona geeft misschien perspectieven
voor dat ander wereldwijd probleem van de klimaatsverandering, denk ook aan de
abnormale hoge temperaturen deze dagen, de warmterecords voor de tijd van het
jaar, de vele natuurbranden, grote perioden van hitte, overstromingen, ook ons land
werd deze zomer zwaar geteisterd.
De aaneenschakeling van natuurrampen het ganse jaar door maakte ons duidelijker
dan ooit dat het niet goed gaat met het klimaat op onze aardbol.
Ook hieraan zullen we net als bij corona met heel de wereld samen er dringend iets
aan moeten doen.
Sommige groepen van mensen hebben het vorig jaar, zwaarder te verduren gehad
dan de anderen.
De maatschappelijk armen die nog geen toegang hadden tot de vaccins. Zij die
geliefden verloren door corona of natuurrampen, mensen die hun hele hebben en
houden verloren, mensen met enorme werkdruk in de zorg, ouderen die totaal
geïsoleerd geraakten, ondernemers die hun omzet zagen verdampen, kinderen en
jongeren met hun studieproblemen en hun maatschappelijk leven.
Het is alsof er geen zekerheden meer zijn, en mensen zijn niet gemaakt
om te leven in onzekerheid.
Hoe lang gaat het nog duren voordat wat wij het normale vinden terugkeert,
kortom ons oude gewone leventje kunnen hervatten?
Dit is “de” nieuwjaarswens van vele mensen! Vorig jaar verliep het parochieen verenigingsleven nog vrij moeilijk.
Niemand haalde terug volledig de aantallen van voor corona.
Dit had natuurlijk ook een invloed op het financiële plaatje, maar we sloegen ons er
wel doorheen.
In november 2021 kwam er voor de Kerkfabrieken een nieuw decreet voor de
erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen in opvolging van het
eredienstendecreet van 7 mei 2004.
Met als gevolg een aantal administratieve aanpassingen, meer kunde verwacht van
de kerkraadleden, de macht voor de bisschop om parochies samen te voegen
En dat giften aan de kerk niet meer naamloos kunnen maar opgenomen moeten
worden in een giftenregister.
De details zijn nog allemaal niet bekend omdat de uitvoeringsbesluiten nog moeten
volgen.
Het Kerkenbeleidsplan zal vanaf 2022 ook voor Deurne geleidelijk aan voelbaar
worden.

In de pastorale eenheid Sint-Christoffel, waartoe wij behoren zullen nog vier clusters
blijven bestaan, Deurne-Noord met Blijde Boodschap, H.Familie
en O.L.Vr. Altijddurende Bijstand.
Deurne-Centrum met Emmanuel, de fusie van Bernadette, Sint-Rumoldus en H.Hart,
Sint-Fredegandus en Sint-Paulus, Deurne-Zuid met Sint-Rochus, Pius X, Lod. Van
Montfort en Sint-Jozef, Borgerhout extra muros met Heilige Drievuldigheid, Xaverius
en H. Hart.
Ieder cluster behoudt één referentiekerk en een zogenaamde reserve.
Al de andere kerken kunnen een andere bestemming krijgen.
Onze kerk is de referentiekerk voor Deurne-Zuid en blijft dus voor de eredienst
behouden samen met Sint-Jozef.
Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt.
De kerken van Pius X en Lod. Van Montfort kunnen dus andere bestemmingen
krijgen.
Voor Deurne-Zuid is de richtdatum van begin 2023 aangegeven.
Dat wil zeggen dat de vier parochies van Deurne-Zuid naar de toekomst toe nauwer
zullen moeten gaan samenwerken.
Dit alles zou moeten gebeuren onder de begeleiding van het Pastorale Eenheidsteam
die al vier jaar aan het werk zijn maar waar wij november 2021 voor het eerst mee
kennis maakten.
Dit contact verliep niet heel hoopvol.
Fabio De Souza Texeira, is de verantwoordelijke priester voor gans de parochiële
eenheid maar tijdens de kerstdagen is hij op verlof in Brazilië!?
Hij is onze gezagsdrager maar spreekt maar heel moeilijk onze taal.
Hij heeft in vier jaar nog niet de tijd gevonden om met ons te komen kennismaken …
Onze kerkraad zal in januari ook gesprekken opstarten om onze kerk in de toekomst
eventueel te delen met een andere kerkgemeenschap.
Voor die parochies die niet weerhouden zijn, is ondanks het feit dat ze wel wisten dat
zoiets er moest gaan aankomen het verdict heel hard.
En daar komt dan ook nog eens bovenop dat de mededeling ervan niet gebeurde op
de meest diplomatieke manier.
Maar voor een menselijke conversatie en behandeling is er blijkbaar in ons bisdom
geen plaats meer.
Dus geven vele jarenlange vrijwilligers het op en nemen aangeworvenen het over.
Ook aangaande de parochiële werken is het er zeker niet eenvoudiger op geworden.
De gelden die wij met onze parochie verworven hebben worden nu beheerd door de
Stichting Vicariaat Antwerpen.
Het is nu veel moeilijker om over onze eigen parochiële centjes te kunnen
beschikken.
Zelfs Fons heeft zijn volmachten op de rekeningen moeten inleveren.
Dit ging heel vlot, maar de nieuwe volmacht in orde brengen duidelijk niet.
Momenteel kunnen wij geen bewerkingen op onze eigen rekeningen uitvoeren.
De toekomst is dus weer eens één groot vraagteken?
Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn de mensen die nu nog verantwoordelijkheid
dragen in de andere parochies van Deurne-Zuid en de gewone mensen
die hun jarenlange werk zien teloor gaan warm te maken voor een nieuwe toekomst.
Ook al omdat ze voor hun jarenlange inzet van de kerkelijke overheid
niet veel dankbaarheid of waardering hebben gekregen of moeten verwachten.

Want tot hiertoe is daar nog niet veel van terecht gekomen.
De kerkelijke overheid laat zich de laatste tijd zeker niet van zijn menselijkste kant
zien.
Er blijft altijd nog de te volgen ster en het is te hopen dat er in de toekomst nog
genoeg dapperen zullen overblijven die ze nog willen zien, laat staan volgen…..
Want al die grijze wolken die er drijven maken het er niet gemakkelijker op…
Met onze kleine parochiegemeenschap kunnen we toch nog altijd hoopvol blijven
vooruitzien naar de toekomst, er wordt nog hard gewerkt, wij kunnen nog veel aan!!!
En we hopen nog heel lang van het “vrijwilligerswerk” van Fons te mogen genieten,
want hij blijft toch onze steunpilaar en stuwende kracht waarvoor we hem heel
dankbaar zijn.
Aan iedereen mijn beste wensen voor 2022!
Ward Wené
2 januari 2022.

HEILIGE PIUS X
KERKRAAD H. PIUS X .
Op woensdag 12 Februari te 14.00 uur worden we verwacht op de pastorie.
We denken samen na over wat het nieuwe jaar ons brengen zal.
Walter heeft zeker ook weer een boodschap voor ons.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
KOM JE OOK MEEVIEREN IN ONZE KERK ?
Nu de maatregelen toch een beetje versoepeld zijn kunnen we ook weer samen
vieren in onze kerk.
We blijven natuurlijk wel voorzichtig !!!

SINT-JOZEF
Heengaan Fred Sels
Op zaterdag 8 januari werd in intieme kring afscheid genomen van priester Fred
Sels.
Fred heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap.
Nadien zal er met zijn urne een viering plaats vinden in onze kerk.
We bieden onze christelijke deelneming namens onze parochiegemeenschap
aan zijn familie en delen in de rouw die hen treft.
We houden u verder tijdig op de hoogte van de juiste datum.

UITVAART JAN WILLIAME

Afscheid van Jan Williame
Op dinsdag 28 december werd in een bijzonder goed gevulde Sint-Jozefkerk
het heengaan van Jan centraal gesteld. Hij overleed woensdag 15 december 2021.
Jan werd geboren op 17 april 1945 onder de bombardementen van de bevrijding.
10 dagen later keerden zijn ouders, samen met hem, terug naar Antwerpen, waar
zijn 9-jarige oudere broer Bob en zijn grootouders hen opwachtte.
Als kind kampeerden zijn ouders met hem aan het Zilvermeer en later ging het
richting Gardameer.
Na zijn schoolperiode begon hij te werken bij de KBC, maar na zijn soldatentijd is hij
overgestapt naar General Motors waar zijn vader en broer reeds werkzaam waren.
Daar is hij blijven werken tot hij op 52 jarige leeftijd in brugpensioen is gegaan.
Vanaf zijn 18de begon hij naar Jeugdhuis Sorm te gaan, waar hij aansloot bij de
volksdans en lid werd van de fotoclub.
Het duurde niet lang of hij zat mee in het bestuur bij Dhr. Cleymans.
In 1968 ontmoette hij Silvia daar en 2 jaar later traden ze in het huwelijk.
In 1974 werd dochter Caroline geboren en 14 maanden later, zoon Stefan.
Toen ze 1977 terug in deze parochie kwamen wonen, werd hij bestuurslid bij KWB
en Silvia bij Jong-KAV.
Na KWB volgde OKRA en de cultuurgroep van St.Jozef.
Telkens vroegen ze aan hem om het bestuur te vervoegen.
Naast dit alles genoot hij in de weekenden en vakanties, van het buitenverblijf in
Wechelderzande, waar hij kon fietsen, wandelen, kaarten met de buren, naar
Bobbejaanland gaan met de kinderen,
alsook naar de speeltuin “De vier winden” in Oostmalle waar groot en klein zich kon
amuseren.

In 2003 zorgden Stefan en Evelyn voor de uitbreiding van de familie met
kleindochter Ayco en in 2005 volgde kleinzoon Lemmy.
Jan was al verschillende jaren aan het sukkelen met zijn gezondheid maar vanaf
augustus vorig jaar zijn er meer en meer moeilijkheden gekomen met zijn bloed,
bacterie- ontstekingen en begin december werd hij, besmet met het coronavirus, in
het ziekenhuis opgenomen.
In het begin was er nog hoop.
Maar de medicatie sloeg niet aan, en daarna had hij meer en meer zuurstof nodig
en heeft hij nog een longontsteking bijgekregen.
Tijdens de viering volgden nog heel mooie getuigenissen van Fons Claes en Julien
Daes. De dienst werd voorgegaan door Josée Rombouts, die een rake schets gaf van
zijn talenten.
In het leven hebben we allemaal talenten en vaardigheden ontvangen om iets tot
stand te brengen.
Jij hebt met jouw mogelijkheden heel veel tot stand gebracht.
Graag wil ik er enkele vooraan plaatsen omdat ze zo duidelijk waren in jouw manier
van leven.
Op de eerste plaats “Dienstbaarheid” belangeloos heb je je ingezet
voor je familie en je vrienden, maar ook voor mensen die je niet zo goed kende.
Je hebt het best van jezelf gegeven ook in het verenigingsleven.
In vele harten staat onuitwisbaar je naam gegrift. Je was trouw aan jezelf, nam de
taken op die je wist dat je ze kon doen en je deed dat op een warme open manier.
Je had ook veel moed, dat hebben we gezien de laatste jaren waarin je soms keer op
keer naar het ziekenhuis moest voor een behandeling.
Het gebeurde zelfs een keer dat je van het ziekenhuis alleen bent teruggekomen
om Silvia te laten genieten van het samenzijn bij een okra-aktiviteit…dat noem ik
grote liefde , want daarin was je ook een groot mens…
Dan kom ik nog even op je creativiteit bij het feestvieren in Okra… je was een
bolleboos in het vouwen van servietten…het uitzoeken van kleine dingetjes om de
lotjes in te steken, het inpakken van cadeautjes en nog zoveel meer…
En laat ons niet vergeten, je gevoel voor humor waar we nu en dan eens van konden
proeven..
Jouw sterven heeft een bres geslagen in ons leven, we kunnen en zullen je niet
vergeten…
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

151 jaar ten dienste van Paus en Kerk
Geachte leden, abonnees, donateurs en sympathisanten,
Wij vierden zonet Kerstmis, de geboorte van onze Heiland.
Het was dan ook met recht en reden "de warmste week".
Het is dan ook bijzonder spijtig dat er juist nu weer een concrete reden is om op u
een beroep te doen.
Die concrete reden is de doortocht van "supertyfoon" Rai op de Filipijnen,
met minstens 300 doden tot gevolg. 300.000 mensen moesten hun hun verlaten
vanwege het noodweer.
De storm kwam verleden donderdag aan land en liet sindsdien een spoor van
vernieling achter. Vooral de centrale provincie Bohol is zwaar getroffen.
Lees meer op:
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/Buitenland/tyfoon-rai-eist-honderden-levens-opde-filipijnen/ar-AARZzx8
Laat onze Filipijnse broers en zusters niet in de steek.
Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is.
Een fiscaal attest kunnen wij u niet bezorgen, maar weet dat voor allen die Pro Petri
Sede steunen, iedere week gebeden wordt in een H. Mis.
Met de beste wensen voor 2022,
Namens het directiecomité,
Jacques Maes
Secretaris-generaal (Nederlandstalig)
Dankzij uw giften helpt u mensen in nood!
Steun de Heilige Stoel met uw gift
op rekening IBAN BE74 4747 1136 5907 - BIC KREDBEBB
van de v.z.w “PRO PETRI SEDE –
Giften voor de Paus” te 9660 Brakel

SINT-ROCHUS.
PAROCHIERAAD OP WOENSDAG 12 JANUARI.

Ja, wij verwachten U voor de eerste parochieraad van dit jaar.
Ward, wil je nog even terugkomen op het hoofdartikel van deze week?
Zo kunnen we ook nog even samen nadenken over het jaar 2022.
Denk zelf ook reeds na over wat je wenst aan te brengen!
We hebben elkaar héél hard nodig !!!
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF …
Op donderdag 13 januari te 14.30 uur worden we weer hartelijk uitgenodigd
om samen te komen vieren.
Het nieuwe jaar helpt ons om met veel geloof na te denken over wat wij van de Heer
mogen verwachten. Kom je ook mee?
KERKRAAD SINT-ROCHUS OP 19 JANUARI.
Ook voor de kerkraad heeft 2022 zeker iets te bieden.
Ward, wil jij ons deze avond hierbij ook weer leiden?
We gaan zeker dit jaar in Deurne iets zien veranderen.
We gaan hierbij zelf ook zeker een grote inbreng hebben.
Hoopvol kijken we samen uit naar de toekomst.
OKRA HEEFT WEER BESTUURSVERGADERING …
Op donderdag 20 januari komen we weer samen om af te spreken wat belangrijk
gaat zijn voor 2022.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

