
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. 
 
 

Parochie Heilige Lodewijk van Montfort 
 
Vieringen Goede Week – Pasen  
 
Palmzondag 10 april 
 9.30  h  in onze kerk viering met palmwijding 
 
Witte Donderdag 14 april 
Geen viering in onze kerk 
18.00 h we sluiten aan bij de viering in St Fredegandus aan de Lakborslei, Deurne 
 
Goede Vrijdag 15 april 
15.00 h in onze kerk kruisweg met kruishulde 
18.00 h Goede vrijdagviering in St Fredegandus 
 
Stille zaterdag 16 april 
18.00 h Paaswake in St Fredegandus 
 
PASEN zondag 17 april 
 9.30 h  Paasviering in onze kerk 
 
Hartelijk welkom! 
 
  
HEILIGE PIUS X 
  
Zaterdag 2 april. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag  3 april. Vijfde Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
Zaterdag 9 april.  
17.00 u. Avondviering  
Zondag 10 april. Palmzondag. Passie van de Heer. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  



 
 
SINT-JOZEF 
 
 
Zondag 10 april Palmzondag met viering om 11.45 uur. 
 
Vrijdag 15 april Kruisweg om 15 uur. 

Iedereen is welkom. 

 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 2 april. 
18.00 u. Avondviering  
Zondag  3 april. Vijfde Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar familie. 
Zlm. Jos Hendrickx; Zlm. Tony Mortier en Zlm. Joske Claes-Cools.  
Maandag 4 april. H. Isidorus.  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 5 april. H. Vincentius Ferrer. 
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  6 april.  
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 7 april. H. Johannes Baptista de la Salle. 
8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 8 april.  
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 9 april.  
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
Zondag 10 april. Palmzondag. Passie van de Heer. 
 
  
Vluchten, naar wie en waar? 
 
Op donderdag 24 februari viel het Russische leger Oekraïne binnen.  
Intussen duurt de oorlog dus al ruim drie weken. 
Naast grote materiële schade is er vooral heel veel menselijk leed.  
Voor de bevolking escaleert alles tot een humanitaire ramp.  
Mensen worden gewond, lichamelijk of geestelijk, kunnen moeilijk  
of niet verzorgd worden zoals het hoort, of gedood.  
Er is een grote bezorgdheid over de gevolgen van het leven  
onder aanhoudend geweld voor heel veel inwoners in het land.  
Hun toestand is danig onzeker.  
Gezinnen worden gescheiden, de vrouwen en kinderen gaan dan vaak op de vlucht,  



de mannen trekken ten strijde.  
Velen vertrokken oorspronkelijk naar de buurlanden, Polen,  
Roemenië, Slowakije, Estland, Hongarije, Litouwen en Moldavië.  
Zij waren de eersten die grote inspanningen leverden.  
Maar zij konden de toeloop niet aan zodat andere Europese landen  
ook hun grenzen moesten openen en vluchtelingen opvangen  
zoals Duitsland en ook ons land.  
Intussen zijn er al meer dan 3.000.000 mensen op de vlucht  
waarvan een derde kinderen.  
Ook in Oekraïne zelf verblijven nog 600.000 vluchtelingen.  
Om al deze mensen te helpen is er natuurlijk heel veel materiële  
en financiële hulp nodig.  
En gelukkig komt er in zulke omstandigheden bijna spontaan  
een grote solidariteit op gang op grote maar ook op kleine schaal.  
Mensen bundelen hun krachten.  
Duizenden mensen demonstreerden al in vele landen voor vrede in Oekraïne zoals 
onder andere in Brussel, Zurich, Rome, Parijs, Zagreb; Londen, Den Haag, Praag, 
Berlijn, Vilnius en Madrid.  
Overal verschenen de blauw-gele vlaggen.  
En donderdag 17 maart was er dan de grote solidariteitsactie Oekraïne 12 12 
Vlaanderen grenzeloos solidair.  
Alle Vlaamse mediahuizen sloegen de handen in elkaar.  
Dat resulteerde in een 15 uren durende live radioshow op de Groenplaats in 
Antwerpen en een televisieshow ’s avonds tegelijk live uitgezonden  
op VRT, VTM en Play 4.  
Men wou de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem steken en zoveel 
mogelijk geld inzamelen om hen te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in 
het Consortium 12 12.  
Dat zijn de zeven humanitaire organisaties Caritas International, Dokters van de 
Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, het 
Belgische Rode Kruis en Unicef België.  
Iedereen weet intussen dat de actie een groot succes werd.  
Ze loopt echter nog steeds door en men kan dus nog altijd storten  
op rekening nr.BE19 0000 0000 1212.  
Het Belgisch Consortium voor noodhulp organiseert slechts 12 12 acties om geld in te 
zamelen bij uitzonderlijke humanitaire crisissen.  
Er moet ook voldoende draagkracht zijn bij de bevolking en voldoende aandacht door 
de media.     
Er zal van het geld noodhulp geboden worden aan de mensen in Oekraïne, voeding 
en drinkbaar water, kleding en beschuttingsmateriaal, medisch en 
verzorgingsmateriaal en babyvoeding.  
Materieel zijn er ook al op vele plaatsen spontane acties op kleinere schaal aan gang 
die ook hulpgoederen inzamelen.  
Natuurlijk zullen ook de vluchtelingen in de mate van het mogelijke overal geholpen 
worden.  
Overal is er natuurlijk ook het probleem van de huisvesting van deze mensen.  
Sommige mensen nemen spontaan vluchtelingen op in hun gezin of staan ruimte af 
in hun huis.  



Mensen hebben meer nodig dan een dak boven het hoofd en voeding; ze hebben 
misschien psychologische begeleiding nodig na wat ze hebben meegemaakt.  
Kinderen hebben onderwijs nodig en vrije tijdsbesteding. 
Hierbij spelen de jeugdbewegingen en andere verenigingen een grote rol.  
Mensen betuigen hun steun via de sociale media.  
Op vrijdag 18 maart speelden om 8u45 alle radiozenders, internationaal, Give peace 
a chance van John Lennon.  
Ook orkesten houden nog hun benefiet.  
Tussen 25 en 29 maart hebben nog in verschillende concertzalen in Vlaanderen 
concerten plaats onder het motto: “Classical Music for Oekraïne” ook in Antwerpen in 
de Singel. 
Marioepol lijkt qua grootte en aantal inwoners op Antwerpen.  
Beeld u even in, al veertien dagen omsingeld en beschoten, praktisch niet uit de 
kelder kunnen komen, zonder drinkwater of elektriciteit, honger en kou lijden, doden 
om je heen.  
Het mag en kan ons niet allemaal onberoerd laten.  
Ook wij moeten helpen! 1500 km is niet ver van ons bed.  
De Russische MIG 29 oorlogsvliegtuigen vliegen met een snelheid van 2000 km per 
uur.  
Ze kunnen dus in ongeveer 45 minuten hier zijn.  
Natuurlijk worden ook wij de oorlog al gewaar, prijsstijgingen op heel wat producten.  
En op dat gebied is ook het einde niet in ’t zicht.  
Hopelijk is de oorlog snel achter de rug, al zijn daar nu nog geen tekenen voor.  
De wintertarwe is voor de oorlog ingezaaid in Oekraïne.  
Maar als de velden niet worden bewerkt. 
Als het onkruid niet wordt bestreden en er niet kan worden geoogst dan komt er een 
tekort aan tarwe.  
Als de oorlog over enkele weken zou stoppen dan kan het nog goedkomen met de 
graanschuur van Europa.  
En natuurlijk kunnen wij ook bidden voor vrede in Oekraïne. 
Heer, laat vrede in het hart van mensen neerdalen.  
Schenk hen wil tot verzoening, verlangen om met elkaar in vrede te leven.  
Zorg voor kansen om elkaar de hand te reiken, te luisteren naar elkaars verhaal. 
Laat alle regeringsleiders zich inzetten voor de vrede en veiligheid van volkeren. 
Maak dat alle volkeren en naties in vrede met elkaar kunnen leven. 
 
Als je vrede wil, praat dan niet met je vrienden maar met je vijanden. 
 
Ward Wené. 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 
  
VEERTIGDAGENTIJD … TIJD VAN BEZINNING … 
 
Het kan deugd doen om eens tot rust te komen. 
De Veertigdagentijd kan ons daarbij helpen. 



Een weekendviering kan ons sterkte geven. 
Samen kijken we reeds uit naar Pasen !!! 
 

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 
 
 
Heengaan van Julia Hoslet 
Op vrijdag 25 februari 2022 namen we in Sint-Jozef gelovig  
afscheid van Julia Hoslet, weduwe van Jean-Baptiste Janssens. 
Zij mocht negennegentig jaar worden.   
Tot haar voorlaatste levensdag is zij in haar huis op de Drakenhoflaan kunnen blijven 
wonen, dankzij de hulp van velen.   
We bieden onze chriselijke deelneming aan familie, buren en vrienden. 
 
 

SINT-ROCHUS  
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN … 
 
Joske Cools, weduwe van Jef Claes, geboren op 23 april 1934 
en overleden op 16 maart 2022. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR KERNLEDENVERGADERING … 
Op woensdag 30 maart in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn ! 
 
KWB ZIT HOEGENAAMD NIET STIL … 
1 april: Lenteborrel : zowat alle benodigdheden zijn reeds klaar.  
10 april: Wandeling met Jos Smos door Zurenborg.  
Nog een tiental plaatsen beschikbaar.  
18 april : Paasontbijt : Walter gaat achter eitjes en pistolets.  
Frank P. doet alle nodige aankopen (kaas, beleg, choco,…..)  
Inschrijvingen kunnen tot 11 april.  
Prijs 9 en 4,5 leden, 10 en 5 voor niet leden. 
Klaarzetten op zondag om 14h00.  
24 april: Wandeling in Wommelgem : Luc zal info bezorgen aan Joris. 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
 
Op donderdag 7 april van 8.00 uur tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Misschien een moment om ook eens tot rust te komen 

mailto:jlen@skynet.be


en ons even te bezinnen. 
 
 
VERSLAG VAN ONZE LAATSTE PAROCHIERAAD  16 -03 -22 
 
Aanwezig: Fons, Mhr Mahieu, Freddy Cockx,  Joris Geefs, Lotte Roelandts,  
Amber, Rob,  Kathleen, Marleen, Nancy, Yvette, Wim,   
Verontschuldigd: Marleentje, Ward Wené, Erna Van Tichel, Vera & Carla 

Datum volgende vergadering Parochieraad  woe 11 mei  
 
• Kerkgangers op zondag zijn gehalveerd.  

o Oudere kerkgangers 
o Andere gewoonte aangenomen tijdens deze periode 
o Na 2 jaar corona zijn de vieringen op TV meer bekeken. 

• Het Koor verzorgt nog maar om de 14 dagen de zondagviering. 
o Er zijn te weinig leden om wekelijks een goede ‘koor’ invulling te voorzien. 
o De 1ste en 3de zondag van de maand is het zangkoor aanwezig 
o Er is nog steeds geen dirigent, Cindy neemt nu het dirigeren op zich  

maar dit is geen ideale situatie. 
• Pastorale eenheid: Fabio geeft weinig blijk van interesse naar onze 

parochie/werking. 
• De voorbereidingen/samenkomsten voor de 1ste communie en het vormsel  

zijn terug gestart.  
o De catechese van de 1ste communie gaat door in H. Pius X.  
o De voorbereidingen van het vormsel zijn ook in Sint – Jozef  

en het vormsel zal doorgaan in St-Jozef. 
• Nieuws van de verenigingen: 

o Kwb is terug gestart met activiteiten, de opkomst is wisselvallig.  
De kaas- en wijnavond was gezien de nog aanwezige corona maatregelen  
toch een goede opkomst. De kampeerweek en het OH Hemelvaart 
weekend zijn al wel gepland/gereserveerd.  

o Femma deed een eerste lente babbel met een goede opkomst.  
Het is duidelijke dat de leden het ‘gezellig babbelen’ gemist hebben. 

o Davidsfonds komt bij elkaar om opnieuw duidelijke afspraken te maken  
rond de werking. 

o Okra startte in september ’21 maar moest opnieuw stoppen.  
In Januari ’22 werd er opnieuw gestart met ‘online dance’. Dit kent succes.  
→ Februari’22 (nog deels corona maatregelen) leek de opkomst toch 
minder.  
Een gemiddeld aantal van 25 personen 

o Chiro werking heeft veel nieuwe leden gerekruteerd.  
De evenementen komen terug op gang.  
Chiro nationaal helpt leden die het moeilijk hebben.  
Het grote probleem is leiding vinden…  
Door corona kon men geen secundaire scholen bezoeken  
om Chiro leiders te zoeken,… hopelijk komt daar verandering in. 

o Andromeda mag terug zonder mondmasker werken  



en komt stilaan terug in het ‘normale’ ritme. 
o Familia is deze corona periode goed doorgekomen  

en deed nog meer investeringen: nieuwe stoelen in de biljart ruimte,  
nieuwe geluidsinstallatie in de grote zaal (toneel) en in het café(voetbal 
beleving).  
Er zijn schilderwerken gepland van de kleine zaaltjes  
en dit wordt uitgevoerd door de scouts.  
Er zijn verschillende nieuwe jonge tappers gevonden.  
Op weekdagen kunnen er geen koffietafels meer georganiseerd  
maar op zaterdag kan dit nog wel besproken worden. 

o Toneelwerking: er zijn 3 toneelgroepen  
o die opnieuw gestart zijn met repetities en voorstellingen. 

• Kerkraad blijft gewoon doorwerken en Ward is nog steeds voorzitter. 
• 40-dagen tijd en Pasen: Fons verzorgt de Paasviering 
• in de verschillende Deurnese rusthuizen. 
• Parochieblad:  

o Als je er iets wil laten inzetten moet het 14 dagen op voorhand  
worden doorgegeven naar alfons.houtmeyer@gmail.com 

o Er komen echter zeer weinig inzendingen. 
o De teksten van Ward worden zeer enthousiast onthaald.  

Het zijn verhalen die zeer vlot en aangenaam lezen. 

Hartelijk dank hiervoor Ward       

• Varia: 
o Chiro vraagt aan Fons of er een container mag gezet worden  

aan de lokalen op de Dascottelei gezien daar steeds veel wagens staan  
en ook omdat de school gebruik maakt van deze doorgang.  

              Fons raadt aan om met de directie (Vera en Carla) van Andromeda te 
praten/ 
              overleggen en om ruim op tijd parkeerverbod borden te plaatsen. 
 
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 !!! 
 

mailto:alfons.houtmeyer@gmail.com
mailto:alfons.houtmeyers@gmail.com

