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 14 mei. H. Mattias.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 15 mei. Vijfde Paaszondag.
11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. A. Demarelle.
Zaterdag 21 mei.

17.00 u. Avondviering
SINT-JOZEF

Voortaan is er in onze kerk nog slechts 1 weekendviering om 11.45 uur op zondag.
Beste wensen aan ieder van u!

SINT ROCHUS
Zaterdag 14 mei. H. Mattias.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.

Zondag 15 mei. Vijfde Paaszondag.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Angelina Vandevelde en Zlm. Marleen
Van Roeyen.
Maandag 16 mei. Kerkwijdingsfeest van de kathedrale kerk Antwerpen.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 17 mei.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 18 mei. H. Johannes I, paus en martelaar.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 19 mei.
Vrijdag 20 mei. H. Bernardinus van Siëna.
8.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 21 mei. H. Christophorus Magellaen.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering

Zondag 22 mei. Zesde Paaszondag.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Jgt. Mathieu Spelters;
Zlm. Angelina Vandevelde en Zlm. Marleen Van Roeyen.

Het Sint-Rochuskapelletje, aan de oorsprong van onze parochie
Waterbaan 58
ln1859 werd de gemeente Deurne zeer zwaar getroffen door een cholera epidemie.
Cholera ontstond vaak door het eten of drinken van besmette voedingsmiddelen.
In die tijd was vooral soms het drinkwater behoorlijk vervuild.
In de straten waren er ook gewoon open riolen.
De belangrijkste kenmerken van de ziekte waren uitdroging en diarree.
Door huidcontact met ontlasting of braaksel werd men besmet.
De meeste dodelijke slachtoffers vielen onder zuigelingen en bejaarden.
De epidemie van 1866 maakte in België 43400 doden.
ook Deurne werd zwaar geteisterd.

In hun nood wendden de inwoners van Deurne zich
tot de Heilige Rochus. Rochus van Montpellier behoorde tot de pestheiligen.
Hij werd aangeroepen tegen pest-, cholera- en andere epidemieën
alsmede tegen pijn in de voeten, knieën en benen;
ook tegen hondsdolheid, veepest en allerlei ongelukken.
Hij is de patroon van gevangenen, zieken, ziekenhuizen, artsen,
apothekers en doodgravers, maar ook van kunsthandelaars, boeren,
hoveniers, wijnbouwers, enz.
Uit dankbaarheid tot de heilige Rochus, omdat Deurne-Zuid door de cholera
veel minder zwaar getroffen was dan Deurne-Noord
werd een mooi Sint-Rochusbeeld aangeschaft.
Sint-Rochus wordt meestal afgebeeld als een pelgrim met de staf in de hand,
mantel, knapzak en hoed, hij trekt zijn kleed iets op
waardoor de pestbuil op zijn bovenbeen te zien is.
Hij heeft meestal een hond bij zich, die brood in zijn bek draagt.
Het beeld werd vervaardigd in de werkhuizen van De Boeck en Van Wint.
Er werd een houten kapelletje vervaardigd dat werd opgesteld op de hoek
van de Herentalsebaan en de Waterbaan en het beeld werd erin geplaatst.
De grond werd geschonken door de Hr. Sils uit Wommelgem.
De eerste steen werd gelegd op 15 mei 1867 door burgemeester G. Cogels.
In 1906 kwam op de Gemeenteraadszitting
de verbreding van de Waterbaan ter sprake.
Het kapelletje stond feitelijk in de weg hiervoor.
Op 23 februari 1907 werd goedkeuring verleend om aan de Kerkfabriek
het voorstel te doen om het kapelletje te verplaatsen verder in de Waterbaan
op een stukje grond van de erfgenamen van ridder Van Havre.
Zo kreeg het oude kapelletje een nieuwe plaats, ver genoeg verwijderd van de
Herentalsebaan om het verkeer niet te hinderen.
30 jaar lang heeft de kapel daar lief en leed gedeeld van de parochie.
De processies hielden er halt. In 1937

stelde het Schepencollege aan de
Kerkfabriek voor de kapel
aan de overkant van de straat te plaatsen
op gemeentegrond.
Alles zou gebeuren op koste van het
gemeentebestuur, mits ruil van de grond
waarop de oude kapel geplaatst was.
Op 31 mei 1938 was er een akkoord.
De nieuwe stenen kapel werd op 3
november 1940 ingewijd door deken
Lens.
Het was een eenvoudige plechtigheid
gezien de oorlogsomstandigheden.
Natuurlijk is het kapelletje intussen tijd
reeds meerdere malen moeten opgeknapt
worden. Maar het staat er nog steeds.
Een spreuk uit 1940. Het walgelijkst lijden
om u heen deed u geen ogenblik vergeten
dat wij door liefde en hulp
alleen nog waard zijn kinderen Gods te
heten.
Sint-Rochus sterkt ons als wij ’t leed van
anderen soms te vlug vergeten.
16 augustus is het naamfeest van de Heilige Rochus.
Ward Wené.

HEILIGE PIUS X.
DE EERSTE COMMUNIE KOMT HEEL DICHTBIJ …
Repetitie op dinsdag 17 mei om 17.30 uur.
Repetitie op donderdag 19 mei om 17.30 uur.
Kerk versieren op vrijdag 20 mei om 20 uur.
Plechtige Viering Eerste Communie op Zaterdag 21 mei om 11.00 uur.
Het wordt inderdaad een Hoogdag voor onze Eerste Communicanten.

Celloop Tour 2022 – Christian Grosselfinger
Vrijdag 13 mei 2022 – 20:00 uur
Kerk H. Pius X
Een enkele cello laten klinken als een orkest

Info: Walter Van Regemortel,
Dascottelei 122/12 – 2100 Deurne - Tel 03/322.58.54

Hij is momenteel bezig aan een Europese Tour.
Geïnspireerd door zijn levenservaring,
verenigt hij originele en bekende muziek, zoals Pachelbel,
Ravel en Coldplay, waarbij hij oude en moderne muziek vermengt.
Met behulp van een looping- en samplingtechniek,
waarmee hij verschillende muzikale ideeën kan arrangeren,
zorgt hij ervoor dat een enkele cello klinkt als een orkest.

Biografie
Christian Grosselfinger, geboren in Brazilië,
is afgestudeerd in compositie aan UNIRIO
(Federale Universiteit van de staat Rio de Janeiro),
en staat bekend als "een van de meest veelbelovende
Braziliaanse cellisten".
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING …
Pirajich Piragash, zoontje van Sebastian en Denysia.
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
NIEUWS VAN OKRA …

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN ZAAL DRAKENHOF

Elke dinsdagnamiddag : van 13 tot 17 uur.
Kaarten – biljarten – rummicub –
varia gezelschapsspelen - crea/handwerk.
Pauze om 15 uur met koffie/thee en gebak aan 2 €
Andere dranken aan de prijs van de zaal.
Ook mogelijkheid tot inschrijven voor eventuele activiteiten.

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 u : PETANQUE
op het terrein van Jeugdhuis Sorm – Viktor de Langhestraat 73, 2100 Deurne.
Info : Fons Claes GSM 0498/120450
SINT-ROCHUS.
WE NAMEN AFSCHEID VAN …
Marleen Van Roeyen, echtgenote van Frank Vanzeir, geboren te Beveren op 28 juli
1968 en onverwacht overleden te Deurne op 29 april 2022, We bieden aan Familie
en vrienden onze innige deelneming aan.
PAROCHIERAAD …
Op woensdag 11 mei om 20.00 u. in Familia.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn. We hebben elkaar héél hard nodig en
samen denken we weer aan de toekomst van onze parochie.

REPETITIE ZANGKOOR …
Op donderdag 12 mei willen we ons weer voorbereiden op de Hoogmis van volgende
Zondag. Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
DE KERKRAAD KOMT SAMEN OP 10 MEI
We denken samen aan de toekomst van onze parochie.
Probeer er zeker weer bij te zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig !!!
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).
REPETITIE EERSTE COMMUNIE …
Op dinsdag 17 juni te 17.30 u. in de kerk van H. Pius X.
Het komt nu wel héél dichtbij.
Probeer er zeker bij te zijn !!!

