
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 05 maart. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 06 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Hilde Merckx; Zlm. Julia Mertens. 
Zaterdag 12 maart.   
17.00 u. Avondviering. 
 
SINT-JOZEF 
 
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. 

Jan Lenaerts, koster 

In Sint-Jozef is er op Aswoensdag uitzonderlijk geen viering.   
De eerste zondag van de vasten op 6 maart voorzien we aswijding en asoplegging 
om 11.45 uur in de wekelijkse eucharistieviering. 
 
We verwijzen graag naar onze buurparochies in Deurne, Heilige Lodewijk van 
Montfort om 10.30 uur en in Borsbeek, Sint-Jan Berchmans, De Robianostraat, 
tegenover Carrefour om 14.30 uur. In Sint-Rochus om 08.00 uur en om 19.00 u.. 
 
 

SINT ROCHUS 
 
Woensdag 2 maart. Aswoensdag. 
08.00 u. Ochtendviering met askruisjes. 



19.00 u. Avondviering met askruisjes. 
Donderdag 03 maart.   
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 04 maart.  
08.00 u. Ochtendviering. 
Zaterdag 05 maart. 
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 06 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 
09.30 u. Ochtendviering.  
10.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. ter intentie van Gaby Schepkens en 
haar familie; Zlm. Louisa Swerts en Zlm. Paul Elumbu. 
Maandag 07 maart. HH. Perpetua en Felicitas. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 08 maart. H. Johannes a Deo.   
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  09 maart. H. Francesca Romana.     
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 10 maart.   
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 11 maart.  
08.00 u. Ochtendviering. 
Zaterdag 12 maart.   
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering. 
 
 
Met de onafhankelijkheid van België in 1830  
was de strijd voor Vlaanderen niet voorbij. 
 
Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd Frans de officiële landstaal.  
De heersende klasse was in Wallonië en in Vlaanderen Franstalig.  
Na de strijd tegen Nederland stond het nieuwe België vijandig tegen Nederland en de 
Nederlandse taal.  
En daar was Vlaanderen weer eens het slachtoffer van.  
Het openbaar leven was dus Franstalig, ook in de Vlaamse provincies met uiteraard 
een meerderheid aan Nederlandstalige inwoners.  
Het secundair onderwijs, het parlement, het leger en de kerkleiding waren Franstalig.  
Wilde je iets betekenen dan moest je nood gedwongen overschakelen naar het 
Frans.  
Alleen in het lager onderwijs, de lokale besturen en de lagere rechtbanken daar werd 
Nederlands gesproken.  
Gelukkig werd het schrijven en publiceren in het Nederlands getolereerd.  
De eerste reactie op dit alles kwam uit de artistieke milieus.  
Dichters en schrijvers zoals Concience, Rodenbach en Gezelle die verzetten zich.  
De taalstrijd, de strijd tussen Franstaligen en Vlamingen begon.  
De Belgische taalkwestie was onlosmakelijk verbonden met de Vlaamse Beweging.  



De Vlaamse Beweging was een stroming van personen en verenigingen die ijverden 
voor de emancipatie van Vlaanderen en de Vlamingen op cultureel, politiek en 
economisch gebied.  
Later deinde het uit tot een cultuurflamingantisme.  
Vanaf 1870 kwam de Vlaamse Beweging op voor het Nederlands in de politiek, het 
onderwijs volledig in het Nederlands en ook het openbaar leven.  
De studenten waren mee de drijvende krachten.  
De voortrekkers waren Jan Frans Willems, August Vermeylen, Hugo Verriest, Frans 
Van Cauwelaert en Julius Vuylsteke. De strijd zou jaren duren.  
Er kwamen Vlaamse politieke partijen.  
Pas in 1993 met het Sint-Michielsakkoord werd Vlaanderen een federale staat.  
In 1995 werd het een volwaardige deelstaat met een eigen parlement en 11 juli werd 
het feest van de Vlaamse Gemeenschap.  
Buiten de politieke partijen was ook het katholieke Davidsfonds mee een sterke 
Vlaamse ijveraar samen met het socialistische Vermeylenfonds en het vrijzinnige 
Willemsfonds.  
Het Davidsfonds werd gesticht in de pastorie van Wilsele bij Leuven door priester 
Lodewijk Willem Schuermans met als motto Godsdienst, Taal en Vaderland.  
De naam Davidsfonds werd ontleend aan Kannunnik Jan Baptist David (geboren in 
Lier op 25 januari 1801 en gestorven in Leuven op 24 maart 1866). 
Hij was hoogleraar aan de katholieke universiteit van Leuven.  
Hij was voorman van de Vlaamse beweging en voorzitter van het Katholiek Vlaams 
studentenverbond.  
Hij was een heel sterke ijveraar voor de Vlaamse taal waarin hij veel publiceerde.  
Hij kreeg ook een standbeeld aan de stadsvesten in Lier.  
Ook de scholengemeenschap in Lier van het Sint-Gummaruscollege, het Sint-Ursula 
lyceum en het VTI draagt zijn naam.  
Het Davidsfonds groeide uit tot het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen  
met duizenden leden.  
Het organiseerde en organiseert evenementen, cursussen en geeft boeken uit.  
De werking steunde op vele plaatselijke afdelingen.  
Op 29 december 1928 werd de afdeling Deurne van het Davidsfonds opgericht.  
Het Davidsfonds heeft onafgebroken in dienst gestaan van de Vlaamse ontvoogding.  
Trouw aan het oude, als het goed is, trouw aan het nieuwe, als het opbouwend is,  
trouw aan het verleden en traditie, trouw aan onze Vlaamse toekomst, die reeds 
begonnen is en in cultuur moet kunnen verder werken, trouw aan God, trouw aan 
ons Vlaanderen.  
Na de tweede wereldoorlog werd de afdeling gesplitst in Deurne-Zuid, Deurne-
Centrum en Deurne-Noord.  
Deurne-Zuid bleef wel de sterkste afdeling aangaande aantal leden en activiteiten.  
Men richtte toen “Kunst- en Cultuuravonden“ in, in het Sint-Rochusinstituut.  
Door de jaren heen kende het Davidsfonds zoals de meeste verenigingen hoogten en 
laagten.  
In 1996 veranderde de afdeling Deurne-Zuid van naam en heet sindsdien 
Davidsfonds Menegem.  
Op 9 november 2003 werd het 75 jarig bestaan gevierd.  
De afdelingsvlag werd toen gewijd.  
Een moment dat vele mensen raakte in de misvieringen voor het Davidsfonds  



was de uitvoering van het Gebed voor het Vaderland van Gaston Feremans: Heer,  
laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat,in broedertwist en 
schande.  
Maak dat uit d’ oude bron nieuw leven vloeit,  
schenk ons de taaie kracht om fier vol vroom vertrouwen,  
met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen,  
tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit!  
Sinds september 2012 
beslaat het Davidsfonds Menegem terug gans het district Deurne. 
 
Ward Wené. 
 
 

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 
EVEN BEZINNEN … 
 
Beste vrienden, 
ik geef jullie 
een nieuwe opdracht: 
heb elkaar lief. 
 
Zoals ik jullie  
heb liefgehad, 
zo moeten ook jullie 
elkaar liefhebben. 
As die liefde er is 
tussen jullie, 
dan zullen alle mensen 
kunnen zien 
dat je Mijn leerlingen bent. 
 
Ja, dààraan, zal men jullie herkennen. 
 
                  Ward Bruyninckx. 
 
 

HEILIGE PIUS X. 
 
 
EVEN BEZINNEN … 
 
Vader, 
ik heb U op aarde verheerlijkt 
door het werk af te maken 
dat Gij Me hebt opgedragen. 
 



Zal ik kunnen zeggen: 
Vader, ik heb U 
op aarde verheerlijkt 
door het werk af te maken 
dat Gij me hebt opgedragen. 
               Ward Bruyninckx. 
 
 
ASWOENSDAG … 
 
In H. Pius X hebben we geen vieringen, maar we zijn wel héél welkom in Sint-Rochus 
om 8.00 u. of om 19.00 uur. Kom je meevieren? 
 
VEERTIGDAGENTIJD … TIJD VAN GEBED … 
 
Kijken we samen uit naar Pasen en mag deze tijd een héél vruchtbare tijd worden?  
 
 

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. 
 
INZET VEERTIGDAGENTIJD … 
 
Op 2 maart vieren we Aswoensdag en zetten we de Veertigdagentijd in. 
Om 8.00 uur hebben we onze viering met askruisjes en, uitzonderlijk hebben we ook 
een avondmis met askruisjes om 19.00 uur. 
Laten we in de Veertigdagentijd weer eens tijd maken om tot rust te komen, te 
bidden en ons te bezinnen !!! 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
 
Op donderdag 3 maart van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Het kan deugd doen elkaars steun te voelen op zulk moment. 
Maak ook even tijd om eens langs te komen. 
 
EVEN BEZINNEN … 
 
Wanneer Hij 
op de avond voor zijn lijden 
met zijn vrienden bijeen was, 
nam hij het brood in zijn handen, 

mailto:jlen@skynet.be


keerde zich tot God, zijn Vader, 
en dankte hem voor alles. 
 
Hij zegende het brood, 
brak het, 
en gaf het aan ieder van hen 
en zei: 
Neem en eet hiervan, 
dit is mijn lichaam, 
dit ben ik, 
brood dat gebroken 
en gegeven wordt. 
Wanneer je eet van dit brood 
doe het dan 
om mij te gedenken, 
om mij niet te vergeten, 
weet dat ik bij jullie ben. 
 
Had hij vroeger niet gezegd: 
Ik ben het brood 
voor het leven van de wereld – 
ik ben het brood 
dat levend maakt- 
Wie mij eet 
zal leven!  
               Ward Bruyninckx 
 
 


