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
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 12 februari.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 13 februari. Zesde Zondag door het Jaar.
11.15 u. Hoogmis. Zlm. Lena Wykmans , Zlm. Vader en Moeder QuintiensLeys en kinderen Fréderic, Cecilia en Eva en Vader en Moeder Minner-Baert
en kinderen Alfons en François en Zlm. Hilda Merckx.
Zaterdag 19 februari.

17.00 u. Avondviering.
SINT-JOZEF

Zondag 13 februari om 11.45 uur woorden communiedienst bij de zesde zondag door het jaar.
Voorganger: Steven Simons
Lector: Werner Van Scharen
Koster: Josée Rombouts
SINT ROCHUS
Zaterdag 12 februari.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering. H. Mis Uit Dankbaarheid.
Zondag 13 februari. Zesde Zondag door het Jaar.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Louisa Gabriëls; Zlm. Josefien
Schrijvers; Zlm. Elza Goossens en Zlm. Paul Elumbu.
Maandag 14 H. Cyrillus en H. Methodius.

08.00 u. Ochtendviering
Dinsdag 15 februari.
08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 16 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 17 februari. Zeven H. Stichters van de Servietenorde.
8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 18 februari. H. Bernadette Soubiroux.

08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 19 februari.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering .

O pracht en macht uit vroeger dagen !
Ik zie dat Vlaandren zo geren…
Het is allemaal zo lang geleden!
Ze zijn misschien nog weinig gekend de liederen
die wij in onze jeugd fier zongen over Vlaanderen
en zijn helden.
Het was nog de tijd van voor film- en
televisiesterren.
Verhalen uit de geschiedenis van Vlaanderen en
boeken zorgden toen voor het voeden van onze
fantasie.
Er werd in de jeugdbeweging ook veel gezongen,
dikwijls was het de proost die deze zangstonden
leidde en de liederen aanleerde.
De liefde voor God en Vlaanderen kwam in heel
wat liedjes tot uiting.
Wij zongen onder meer dat wij Vlaanderen
hartelijk lief hadden.
Thedoor Coopman schreef de tekst en Gentil A. Antheunis zorgde voor de muziek.
Mijn Vlaandren heb ik hartelijk lief! Mijn Vlaandren boven al!
Dat is ’t refrein, ’t is het liefdeslied, dat ik nooit vergeten zal!

Des morgens, als de zonne lacht, dan zing ik blij, vol lust,
Zo zalig als de brave man, die vrouw en kindren kust.
Des avonds, als ik moe van zin, de rust verlangend zoek,
Dan bid ik: “Vlaandren, Vlaandren lief, mijn Vlaandren, houd U kloek!”
Het was ook de periode met nog veel mars oefeningen en optochten.
Bij die optochten zorgde het trommelcorps mee voor de juiste kadans bij het stappen
en als er niet getrommeld werd dan werd er gezongen.
Wij kregen als het ware al die liedjes met de paplepel ingegeven.
Wij dweepten in onze kindertijd ook met ridders en hun entourage.
Ons jeugdbewegingsleven zat ook vol met de symbolieken van vlaggen, schilden,
zwaarden, enz.
De vlag was het hoogste goed die men met hand en tand verdedigde.
De vlaggegroet ’s morgens en ’s avonds stond heel centraal in het kampgebeuren.
Naast de Chirovlag prijkten dikwijls ook de leeuwen- en de pauselijke vlag aan de
kruisvormige mast.
De slag der gulden sporen speelde nog een grote rol in de fantasie van onze
kindertijd.
Het gebeuren is algemeen bekend. Op 8 juli 1302 werd het Franse eliteleger onder
de leiding van Robert II van Artesië op de Groeninger Kouter verslagen door de
Vlamingen, een bonte mengeling van ridders met onder andere Robrecht van
Bethune en het gewone volk met onder andere leiders als Jan Breydel en Pieter de
Coninck.
Hierover werden natuurlijk ook liederen gemaakt.
Guido Gezelle schreef de tekst en Jef Van Hoof zorgde voor de muziek van
Groeninge.
Het Vlaamse heer staat immer pal, daar ’t winnen of daar ’t sterven zal alhier, aldaar,
aan lange lansen, de leeuwen dansen.
De winden schudden met geweld, de zwarte blomme in ’t geluw veld: de kwaden
zien, beneën de transen de leeuwen dansen.
Met bezemen zo komen ze af, om ’t Vlaamse volk af te ransen, als ijdel kaf, dat
zweerd onweerd is. De leeuwen dansen!
Harop! harop! de trompe steekt, de boeien los, de banden breekt!
Ten vijand in! Dat op zijn schansen de leeuwen dansen!
Sta vuist en voet de vane omtrent! En gij die God noch ere en kent, ruimt bane, eer
op uw vege bansen de leeuwen dansen.
Een zeer kleurrijke figuur was Willem van Saeftinghe.
Hij was een lekenbroeder uit de Cisterciënzerabdij Ter Doest in Lissewege.
Het moet een grote beresterke vent geweest zijn.
Hij zou toen hij aan het slagveld aankwam zijn paard geruild hebben voor een
goedendag en een zwaard of speer.
Hij moet er lustig op los geslagen hebben.
Hij doodde heel wat Franse ridders en zou ook de Franse aanvoerder Robert II van
Artesië van zijn paard gesleurd hebben waarna andere strijders hem zouden
afgemaakt hebben.
Na de slag keerde hij terug naar het klooster in Lissewege.
Maar schijnbaar was hij toch ook niet de gemakkelijkste in de kloostergemeenschap
en zou uiteindelijk gestorven zijn op een van de kruistochten.

Maar zijn daden bij de Slag der Gulden Sporen waren wel aanleiding voor
heldendichten en liederen.
Wij kenden er ook zo een. Jutho, vooruit! op tekst van Willem Gijssels en muziek van
Arthur Meulemans.
“Jutho, vooruit en dapper, Jutho, mijn paard!
Mijn harte draaft nog rapper te strijdewaart. Te Kortrijk in de beemden, wordt ’t pleit
beslecht; daar gaapt het graf voor vreemden of voor ons recht.”
’t Was Willem, die uit ’t klooster kwam van ter Doest.
Een vrome zieletrooster, die strijden moest.
Hij droeg op priesterkleren het pantser zwaar, om ’t Vaderland te weren uit groot
gevaar.
“Harop de zwaarden siddren, daar valt het hoofd van Robrecht, ’t hoofd der riddren,
God zij geloofd!
Nu met gerust geweten naar ’t klooster weer.
Is niet mijn plicht gekweten naar recht en eer?”
En toen uit elke toren de zege klonk, de Slag der Gulden Sporen de vrijheid schonk;
toen bad in ’t stille duister van ’t kloostergraf, de held die roem en luister aan
Vlaandren gaf!
Het guldensporengegeven inspireerde dichters en componisten maar ook een
stripverhaal en een opera werden er over gemaakt.
In 1984 werd nog de film “De leeuw van Vlaanderen” gemaakt naar de bewerking
van het boek van Hendrik Concience door Hugo Claus.
Hij regisseerde ook de film samen met Dominique De Ruddere en Stijn Coninx
met in de hoofdrollen onder meer Frank Aendenboom en Jan Decleir.
Inderdaad film en televisie zouden nieuwe werelden voor ons openen en het
heldendom zou een heel andere dimensie krijgen.
Goed voor een ander onderwerp voor een verhaal.
Ward Wené.
HEILIGE PIUS X.
DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS …
Een dikke Proficiat aan de vele vrijwilligers in onze parochie.
Er zijn in een parochie zoveel dingen die moeten gebeuren, en er zijn gelukkige ook
zoveel mensen die, zo maar, ervoor zorgen dat het ook gebeurt.
Blijf nog héél lang gezonde en enthousiast.
Jullie zijn inderdaad onbetaalbaar maar écht nodig !!!
EVEN BEZINNEN …
Geloven
is vertrouwen, hebben, in de toekomst
ingaan op het woord van Jezus
dwarsdoorheen het leven

is de weg gaan die hij gegaan is
en mens worden als hij
is op zijn woord
door de nacht van twijfel
voortgaan naar de morgen van de hoop
is werken en goeddoen
is liefhebben met hem
al de mensen die met ons leven
is het niet opgeven
met de wereld
met onszelf
met de belofte van Gods trouw
geloven is zich riskeren
in liefde voor Hem
en de mensen.
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

AFSCHEIDSVIERING
ROSA MAES-DECKERS.
Op zaterdag 8 januari werd in een
overvolle Sint-Jozefkerk het heengaan
van de zeventachtigjarige Rosa
Beckers centraal gesteld.
Zij overleed vrijdag 17 december 2021
in het WZC in Wommelgem.
De meeste mensenlevens kennen hun
vier jaargetijden.
Lente, zomer, herfst en winter. Bij
Rosa was dat niet anders.
Het intense leven dat zij heeft mogen
genieten staat bol van avonturen,

verhalen en anekdotes.
Dat bleek uit de audiovisuele getuigenis waarin kinderen en kleinkinderen ons tijdens
de viering meenamen.
Dankzij haar droom hebben vele mensen vriendschappen, liefdes, en zoveel meer
voor het leven gesmeden.
Rosa was vaak bij Walter en Gudrun Herzorg via haar organisatie Jeugd 2000.
Uit de kerk van Maria Alm werden novice kaarsen meegebracht
om Rosa een goede thuisreis naar Marcel, Peter en Elke te wensen.
Rosa rosa rosam
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis
Zo ritmeert mijn lieve Rosa
op de pistes van mijn hart
door de golven van mijn
brein
die van de Landes tot in
Lourdes
een stabat mater steeds zal
zijn.
Vliedt een dochter
zwindt een zoon
bloedt de roos in fluistertoon
Maar zij verwelkt niet
Integendeel
Integer veel
blijft zij een moeke voor de
jeugd
die leven wil
(fragment uit getuigenis van
Jan De Cock)
Tot haar dertiende
levensjaar liep zij school in
Sint-Agnes en volgde snit en
naad.
Daarna verzorgde ze mee
het huishouden in een groot,
klassiek Vlaams en katholiek
gezin.
Via chiro bewandele ze eigen
wegen en leerde daar vele
vriendinnen en de familie
Maes kennen.
Ze trouwde met Marcel op 1 juni 1956.
Met al snel 5 kinderen in huis was zij altijd een bezige en sportieve bij.

Zij was actief bij de KAV en de parochie en als kookmoeder op de jaarlijkse
Chirokampen.
Zij was de eerste vrouwelijke skilerares in Vlaanderen (Casablanca/Zondal),
later in Ovifat nabij de Hoge Venen en met Intersoc in Disentis.
Zij was de oprichtster en bezielster van Jeugd 2000, die dit jaar 45 kaarsjes uitblaast.
Bergvakanties, watersportdagen, opleidingsweekend, fietstochten in de Provence en
in Schotland, zomerskiën, paardrijvakanties, taalstages, zeilen op het Veerse Meer.
Honderden medewerkers, duizenden jongeren genoten van hun onvergetelijke

vakantie.
Een heel netwerk ontstond – maar altijd onder de deugdelijke blik van de
vakantiemama, moeke Rosa, madame Maes.
Haar eigen kinderen en kleinkinderen kon ze enthousiast maken om elk op zijn eigen
manier hiervan deel uit te maken.
Ze waren om beurt skilesgever, zeilinstructeur, vakantieverantwoordelijke,
keukenchef, materiaalmeester, …
Zij was ook ijveraarster voor de OnzeLieve-Vrouw van Banneux en verkocht
het gazetje met de “Boodschap voor alle
naties”.
Lourdes, een trip waar telkens één van
de kleinkinderen mee mocht.
Skiën en zeilen deed Rosa tot haar 80ste
verjaardag.
Het overlijden van haar echtgenoot
Marcel in augustus 2015 was een
keerpunt in haar leven en aanvang van

haar winter.
Sinds dan verbleef ze in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wommelgem.
Zij groette daar dagelijks de dingen en alle inwoners.
Regelmatig wandelen in de omgeving, bezoek ontvangen en een portootje in de
cafetaria, wachtend met de valiezen gepakt op de nachttrein naar het Zuiden.

SINT-ROCHUS.
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Paul Elumbu, geboren op 09.03. 1932 en overleden op 26 januari 2022.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

OPNIEUW MEER MENSEN IN ONZE VIERINGEN …
Gelukkig zien we de laatste weken weer meer mensen in onze vieringen.
Corona heeft zeker veel veranderd, ook bij ons in de vieringen.
We zijn blij dat we opnieuw met veel mensen samen mogen zijn.
De Veertigdagentijd en Pasen komen in zicht.
Blijf volhouden!
We hebben elkaar héél hard nodig !!!
VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID …

Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad.
Aarzel niet en stuur het naar
Fons Houtmeyers
alfons.houtmeyers@gmail.com
Heel veel Dank bij voorbaat !!!

