
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS. 
 
HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 30 april. H. Pius V, paus. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 1 mei. H. Jozef Arbeider. Derde Paaszondag. 
11.15 u. Plechtige Hoogmis.  
Zaterdag 7 mei. 
17.00 u. Avondviering. 
 
 
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 
 
Eucharistie- en gebedsvieringen. 
Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering 
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering 
3e zondag van de maand koffie na de viering. 
 
 
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 
 
Zondag 1 mei  H. Jozef Arbeider,  derde Paaszondag 
 
Om 11.45 uur  Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix. 
 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 30 april. H. Pius V, paus. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Avondviering.  
Zondag 1 mei. Derde Paaszondag. H. Jozef Arbeider. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Gaby Schepkens en haar 



Familie; Zlm. Susanna De Mol; Zlm. Angelina Vandevelde. 
Maandag 2 mei. H. Athanasius.  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 3 mei. HH. Filippus en Jakobus.  
Woensdag  4 mei.  
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 5 mei. 
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 6 mei.  
08.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 7 mei.  
08.00 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering. 
 
  
De dennen roepen ons, de lente lokt ons weer… 
 
Tijdens de lente worden in de noordelijke streken van de aarde de bomen weer 
stilaan groen en gaan de planten weer bloeien.  
Geleidelijk aan wordt het warmer en de kans op vorst kleiner.  
Maar we merken nu toch ook door de opwarming van de aarde dat het weer grilliger 
wordt. 
De tegenstellingen, zelfs binnen een relatief korte tijd kunnen groot zijn op gebied 
van vochtigheid en temperatuur.  
De astronomische lente begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en 
eindigt (meestal) op 21 juni.  
Dit is als de zon loodrecht invalt op de evenaar.  
Dit jaar begon die lente op 20 maart om 16.33 u.  
Op het zuidelijk halfrond begint de lente op 22 september.  
“Lente” is de afleiding van lang, de dagen lengen “lengte”.  
Astronomisch begint de lente als dag en nacht even lang zijn.  
In de lengte worden de dagen steeds langer.  
In 1870 besloot men reeds om drie opeenvolgende maanden als een seizoen te 
beschouwen.  
Toen liep de lente van 1 maart tot 31 mei, meteorologisch.  
De gemiddelde lentetemperatuur ligt rond de 9,5°C.  
De regenhoeveelheid kan heel sterk variëren en ook de hoeveelheid zon.  
De lente wordt geassocieerd met vruchtbaarheid, de eenjarige voedselgewassen 
worden gezaaid.  
Het lengen van de dagen en het sterker worden van het zonlicht heeft ook invloed 
op het humeur van de mensen.  
De toename van serotonine en dopamine zorgen er voor dat de mensen zich beter 
gaan voelen.  
Mensen zijn in feite geprogrammeerd om te rusten en te slapen als het donker is.  
Maar nu is de winterslaap voorbij. De natuur komt terug na een stil stand, de planten 
botten, dieren komen uit hun schuilplaatsen, maken nesten, zorgen voor nageslacht. 
De trekvogels komen terug.  
Veel mensen vinden de winter niet aangenaam.  



De lente zorgt voor bevrijding, men komt meer buiten, ons gemoed krijgt een boost. 
Maar sommigen krijgen last van lentemoeheid.  
Anderen vinden de stimulans om aan de grote kuis te beginnen.  
Ook vorig jaar heeft corona ons klappen gegeven op mentaal gebied.  
Laat de lente ons helpen om weer positief vooruit te kijken.  
De lente is het seizoen van de hoop, hoop die we nodig hebben in deze moeilijke 
tijden nu oorlog ons weer verontrust.  
Wij zouden terug het leven zoals vroeger willen hervatten, maar of dat nog gaat 
kunnen blijft een open vraag.  
Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten.  
We moeten positief denken en aandacht hebben voor elkaar.  

Laat ons naar buiten gaan, uit 
ons zelf treden, genieten van 
de ontluikende natuur, familie 
en vrienden ontmoeten.  
Contact opnemen met elkaar. 
Er zijn zoveel liedjes die ons 
daarbij kunnen helpen.  
Laat de zon in je hart, zingt 
Willy Sommers, Morning has 
broken, zingt Cat Stevens,  
’t is altijd lente in de ogen van 
de tandartsassistente zingt 
Peter de Koning.  
De meest gekende 
lentemuziek is de lente uit de 
vier jaargetijden van Antonio 
Vivaldi.  
En wij zongen vroeger als we 
op trektocht trokken.  
De dennen roepen ons op 
tekst van Jozef Joossens en 
muziek van Marcel Corneli. 



De dennen 
roepen ons, de 
lente lokt ons 
weer. De blije 
mei ruist door ’t 
jonge bloed. 
Zomer nodigt 
ons veel sterker 
dan weleer. En 
giet weer 
dronkenvol ons 
rein gemoed! 
Pak dan je zak, 
zwaai hem om 
je schouder 
maat, op naar ’t 
bivak als ’t uur 
der lente slaat. 
En onder ons 

grauwt dof de straat, waarop ons voet kadansen slaat. 
De gele gagel groeit zo geurig in m’n land. De blonde beemd bloeit met bloem en 
blad. 
Het zingend purper wenkt ons naar de heidekant. Verlaat nu vlug en blij die duffe 
stad. 
 
Als het lente is in de grote stad, hoort men ’s morgens de vogels hoesten… 
En één zwaluw maakt nog geen lente… 
 
Ward Wené. 
 
 

HEILIGE PIUS X  
 
  
K0M JE OOK MEEVIEREN OP ZONDAG ? 
 
We verwachten je inderdaad weer elke zondag om er bij te zijn !!! 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
Vernieuw ons geloof, Heer, 
in deze boeiende 
maar vermoeiende tijd 
van zoeken en tasten, 
van bevroeden en ontdekken; 
in deze spannende 
maar moeilijke tijd 
van afbreken en opbouwen,  
van verandering en vernieuwing. 



 
Laat ons 
van Uw openbaring 
de kern niet verliezen: 
dat Gij er zijt, 
en door ons, 
uw gelovige kerkgemeenschap, 
de volheid van Uw liefde  
wilt realiseren. 
 
Geef dat wij Uw opdracht 
christen te zijn 
midden het leven 
consequent en eerlijk  
waar maken. 
 
Help ons  
mens te zijn 
als Gij. 
Amen. 
    Ward Bruyninckx. 
 

 
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 
 
De Goede week in Sint-Jozef was een intense beleving. 
Samen met de vormelingen van Christoffel zuid en Emmanuelparochie  
was ik op Witte Donderdag deelgenoot van een Pesachmaal in het parochiecentrum 
van de Louis Van Craenstraat.    
Tafel in u-vorm netjes gedekt en een mooi uitgeschreven tekst met flarden uit het 
oude testament op maat van de vormelingen, hun ouders en parochianen.   
Dankzij de rolverdeling kwamen velen aan bod.  
 Er stonden ook 12 stoelen opgesteld en de voetwassing vond plaats.  
Gelukkig vonden ook enkele parochianen de weg naar de viering in Sint-
Fredegandus. 
Op Goede vrijdag hebben we in onze kerk de kruisweg “Liefde zonder grenzen” 
gebeden, alternerend met de mensen in de kerk.  
Onze parochie archivaris had de oude kruisweg van de jaren 30 en 40 terug 
opgesteld.   
Die stond vanaf 1929  in de noodkapel en later in de definitieve kerk.  
De Marcuskruisweg van Pol Hendrix was immers uitgeleend. 
De Lijdensviering en kruishulde volgde uw koster dan ook in Sint-Fredegandus. 

mailto:jlen@skynet.be


Voor de Paaswake voelden we ons verbonden met de parochies Sint-Paulus,  
Heilige Lodewijk van Montfort, Fredegandus en Sint-Jozef.   
Er werden daar zaterdag vier paaskaarsen gewijd. 
Jammer dat er niet meer belangstellenden uit onze parochie getuigen waren,  
ondanks onze voorafgaande uitnodiging,  oproep en aanbod van taxichauffeurs. 
Op Paaszondag mochten we, net als op Palmzondag op meer volk rekenen.    
De vormelingen van Christoffel zuid verkochten na de viering zelf gebakken  
en verpakte koekjes samen met een paaswens.   
De opbrengst daarvan is bestemd voor het werk van ’t Vlot,  
stadpastoraal voor dak- en thuislozen.   
Niek Everts had hen in de loop van het werkjaar daarover een getuigenis  gebracht. 
Het vormsel zal plaats vinden op zaterdag 28 mei om 11 uur  
in de Kerk van Sint Franciscus Xaverius. 
 
 
TREFDAG ATTENT  “ALLEN VAN DEZELFDE WAARDE” 
ZATERDAG 14 mei 2022 van 9 – 12.45 uur 

met aansluitend broodjeslunch en netwerkmoment 

PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE,  

SMEKENSTRAAT 61 

  

In de encycliek “Fratelli tutti – Allen broeders en zusters” 

(2020)  

pleit paus Franciscus voor “de wedergeboorte van een 

universeel ideaal  

van broederlijkheid tussen alle mannen en vrouwen” (FT 

8),  

door een hernieuwde erkenning van de waardigheid van 

elke mens. 

 

“Met de smaak van het evangelie” roept paus Franciscus op  

om open samenlevingen te bedenken en te ontwikkelen.  

Samenlevingen zonder honger, armoede, geweld en oorlog.  

Samenlevingen die de zorg voor de aarde ook dringend verder versterken. 

 

Dit vraagt onder meer om betere politiek,  

om meer dialoog en om meer vriendschap in de samenleving. 

Onder de titel “Allen van dezelfde waarde” gaan we samen met jou op weg  

om de uitdagende boodschap van Fratelli tutti te vertalen  



naar concreet solidair, diaconaal handelen. 
Programma 

- Onthaal vanaf 8 u 30. 

- 9 uur :  Welkomstwoord door Luc Braeckmans, voorzitter van Attent. 

- 9.15 uur : Met de smaak van…  het boek Handelingen. Mgr. Johan Bonny. 

- 9.35 uur: Fratelli tutti toegelicht door Johan Verstraeten,  

                voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede.    

- 10.35 uur:  Koffiepauze (met inzamelen vragen).   

- 11 uur: Werkwinkels:  
 

1. Migratie, diversiteit en gastvrijheid. 
De protestantse Rabotkerk is veelkleurig.  

Mensen uit de diverse continenten kerken al jarenlang samen.  
Het bijbels begrip van vreemdelingschap is daarbij een inspiratie bron.  
In deze werkwinkel gaan we op het begrip vreemdelingschap in  
en hopen zo ons denken rond migratie, vluchtelingen en broeder/zusterschap te 
voeden.  
Met Eefje van der Linden, protestants theoloog, vormingsverantwoordelijke  
binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België, aalmoezenier in de gevangenis van 
Gent  
en betrokken bij het diaconale werk in de Protestantse en veelkleurige Kerk Gent 
Rabot. 
  

2. Waarom naastenliefde ook om politiek vraagt: politiserend werken. 
Met Katelijne Suetens van Broederlijk Delen.  

Broederlijk Delen is ontstaan vanuit een solidariteitsactie  
met onze broeders en zusters in Congo die getroffen werden door een hongersnood,  
nu goed 60 jaar geleden. De band tussen solidariteit en versobering  
die toen werd gelegd heeft ons nooit meer losgelaten.  
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid.  
Er is genoeg voor iedereen, toch leven er mensen in armoede  
en blijven we streven naar oneindige groei op een eindige planeet.  
We stellen de systemen die armoede, ongelijkheid en de vernietiging van de planeet  
veroorzaken in vraag. We schuiven delen en herverdelen naar voor als oplossing,  
om werk te maken van een wereld met toekomst voor iedereen, ook voor de 
volgende generaties,  
in solidariteit met mensen dichtbij en vooral met mensen ver weg.  
Want Broederlijk Delen bouwt mee aan een wereldwijde beweging voor 
systeemverandering.  
Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we zowel de publieke opinie  
als het overheidsbeleid trachten te beïnvloeden via politiek werk. 
  



3. Solidariteit is niet vrijblijvend.  
Hoe bouw je aan echte solidariteit in een diep ongelijke wereld?  

Is het mogelijk om als middenklassers (met een deftig loon en een fijne woning,  
gestut door sociale zekerheid gedekt door een democratische rechtsstaat)  
solidair te zijn met bijvoorbeeld mensen zonder papieren, boeren zonder land,  
vrouwen zonder rechten, kinderen zonder toekomst…? 
We vertrekken van de inzichten van Albert Nolan, de Zuid-Afrikaanse Dominicaan  
die diepgaand betrokken was bij de strijd tegen Apartheid,  
en zoeken uit hoe we onze eigen solidariteit kunnen versterken  
door haar te dekoloniseren.  
Met Gie Goris, journalist, voormalig hoofdredacteur *Mo (toezegging onder licht 
voorbehoud).  
- 12 uur: We zingen het lied van Attent, op de melodie van “alle Menschen werden 
Brüder” 
- 12.10 uur: Plenaire ronde met Johan Verstraeten, Eefje van der Linden, Katelijne 
Suetens en Gie Goris. 
- 12.45 uur: Broodjeslunch en netwerkmoment tot 13.45 uur.  
Inschrijvingen kunnen gebeuren via attent@bisdomantwerpen.be of telefonisch  
via het nummer 03/287.35.78   Sint-Jozefparochie sluit graag aan bij dit initiatief. 
Deelnameprijs: 14 euro (broodjes inbegrepen).  
 
 

SINT ROCHUS 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN … 
Angelina Vandevelde, geboren te Antwerpen op 17 november 1939 
en overleden te Deurne op 9 april 2022, Bosuilplein te Deurne. 
We bieden familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
FEMMA VERGADERING KERNLEDEN 
  
Op woensdag 27 april te 20.00 u. in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
 
FEMMA ONTMOETINGSFEEST … 
 
Op dinsdag 3 mei om 19.00 uur in Familia. Je komt toch ook? 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
 
Op donderdag 5 mei van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Maak je even vrij om mee te komen bidden  
en om even tot rust te komen. 
 

mailto:attent@bisdomantwerpen.be

