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
Woensdag 25 mei.
17.00 u. Avondviering Ons Heer Hemelvaart.
Donderdag 26 mei. Hoogfeest Ons Heer Hemelvaart.
11.15 u. Plechtige Hoogmis Ons Heer Hemelvaart.
Zaterdag 28 mei.

17.00 u. Avondviering

Zondag 29 mei. Zevende Paaszondag.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 4 juni.
17.00 u. Avondviering
Zondag 5 juni. HOOGFEEST PINKSTEREN.
11.15 u. Plechtige Hoogmis Pinksteren. Zlm. Alfons Luyckx.
SINT-JOZEF
Donderdag 26 mei. Hoogfeest Ons Heer Hemelvaart.
Zondag 29 om 11.45 uur eucharistieviering
voor de Zevende Paaszondag.
Voorganger: Pol Hendrix
Koster: Jan Lenaerts
SINT ROCHUS
Woensdag 25 mei.
17.00 u. Avondviering Ons Heer Hemelvaart.
Donderdag 26 mei. Hoogfeest Ons Heer Hemelvaart.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis Ons Heer Hemelvaart. Zlm. Pastoor
Luc Van de Wouwer, zijn broer Armand, Leonie Van Aken, ouders en Zussen.

Vrijdag 27 mei.
08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 28 mei.

08.00 u. Ochtendviering
17.00 u. Avondviering

Zondag 29 mei. Zevende Paaszondag.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Marleen Van Roeyen, Zlm. Jeanne De Loose
en Zlm. Lutgard Dandois.
Maandag 30 mei.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 31 mei. Maria-Bezoek.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 1 juni. H.Justinus.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 2 juni. HH. Marcellinus en Petrus.

08.00 u. Ochtendviering.

Vrijdag 3 juni. HH. Carolus Lwanga en gezellen.
Zaterdag 4 juni.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering
Zondag 5 juni. HOOGFEEST PINKSTEREN.
Waar men gaat langs Vlaamse wegen…
Op vele plaatsen in Vlaanderen vindt men nog kapelletjes aan de bomen.
Soms zijn ze opgericht uit dankbaarheid voor een verkregen gunst, herinnering aan
een speciaal feit, als bescherming tegen onheil en al eeuwen lang een gebruik van
volksdevotie.
Kapelletjes behoren zelfs tot het Vlaamse erfgoed.
Men heeft zelfs getracht ze te inventariseren maar dat is niet zo eenvoudig.
Op verschillende plaatsen zijn er kapelletjeswandelingen.
Niet alleen kapelletjes hebben hun verhalen maar dikwijls ook de boom waaraan ze
zijn opgehangen.
Bomen vertellen dikwijls iets over het landschap waar ze staan.
De plaats waar ze geplant zijn is dikwijls niet toevallig.
Ze kunnen ook geplant zijn voor een speciale gelegenheid.
Dikwijls horen er in feite verhalen bij die spijtig genoeg soms verloren zijn gegaan.
Een kapelboom is een type van een erfgoedboom.
Bomen hebben altijd de mensen geïmponeerd.
In de oudheid vereerde men bomen.
Een machtige boom had veel uitstraling, toonde levenskracht.
Er waren verhalen over levensbomen en zelfs wereldbomen.
De boom verbond met zijn kruin naar de hemel en met zijn wortels naar de
onderwereld.
Er vonden bij speciale bomen speciale bijeenkomsten plaats.
Bij die bomen kwam men de goden vereren, bidden en offeren.

Er werd bij bomen recht gesproken.
De linde was een gerechtsboom, de vierschaar kwam er onder zitten.
De linde werd een symbool van burgerlijke vrijheid daarom vindt men hem dikwijls
terug in dorpskernen.
Het lindeblad staat voor waarheid en oprechtheid.
Vele landen voeren een lindeblad in hun schild.
In het volksgeloof hielden er ook heksen, nimfen en geesten zich schuil in bepaalde
bomen.
Ze besprongen je ’s nachts. Daarom ging men ’s nachts niet langs die bomen.
En wat deed men, men hing kapelletjes aan die bomen en werden ze
kapelletjesbomen.
Zo hadden de boze machten geen vat meer op de mensen.
Uiteraard ontstonden over heel wat kapelletjesbomen heel bijzondere verhalen, met
meer of mindere waarheid.
Er was ook het volksgebruik dat “bedrogen” meisjes nagels in die bomen klopten
terwijl ze hun ex minnaars verwensten.
Maar de linde bleef toch symbool van verlangen, liefde en tederheid.
In 1910 ontstond het Marialied Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.
De tekst werd geschreven door priester August Cuppens ( 1862 – 1924 )
en de muziek door Lodewijk de Vocht (1887-1977).
Het lied werd opgedragen aan een bepaald Mariabeeld.
Het was een combinatie van Vlaamse gevoelens en Mariadevotie.
Het lied werd een “religieuze” schlager.
Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ’t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt, Schoner klinkt hij als al d’
andren, Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren.
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men u, Maria
tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lach ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ’t nimmer hier verand’ren O, Gij Lieve Vrouw van Vlaanderen.
Blijf in ’t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin, als de beste moeder wonen
in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood, ons uw kind’ren, en ook d’
andren, liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen. Marianostalgie?
Ward Wené.
HEILIGE PIUS X
HOOGDAG ONS HEER HEMELVAART …
Op donderdag 26 mei mogen we weer samen vieren. Je komt toch ook?

SINT-JOZEF
HOOGDAG ONS HEER HEMELVAART …
Op donderdag 26 mei mogen we weer samen vieren. Je komt toch ook?

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

SINT-ROCHUS.
PKG KOMT SAMEN OP WOENSDAG 25 MEI …
We komen om 20.00 uur samen op de pastorie en maken dan kennis met de nieuwe
secretaris
Leo Maes.
VORMSELVIERING OP ZATERDAG 28 MEI …
Deze viering gaat door in de kerk van Xaverius.
COLLECTE COMMUNICATIEMEDIA …
Tijdens de vieringen van zaterdag 28 en zondag 29 mei. Héél veel Dank voor Uw
bijdrage.
SAMENKOMST KERNLEDEN FEMMA …
Op woensdag 1 juni om 20.00 u. in Familia.
VERSLAG PAROCHIERAAD VAN WOENSDAG 11 MEI 2022.
Aanwezig: Fons, Nancy, Marlyn, Freddy, Fabio, Wim,
Erna, Joris, Kathleen, Lotte, Rob.
Verontschuldigd: Luc Mahieu, Yvette, Ward, Amber.
Data volgende vergaderingen Parochieraad
• Woe 21 sept ‘22
• Woe 16 nov ‘22
Fabio vertelde over de pastorale eenheid
en schetste het toekomstbeeld over de kerken en parochies
• Er komen 4 clusters met elk een referentiekerk: Deurne Noord,
• Deurne Zuid, Deurne centrum en Borgerhout
• met de kerken: H.Hart, Blijde boodschap, Sint-Rochus, H.Drievuldigheid
• Parochie team ( PT )zal van naam veranderen naar Pastorale Kerngroep ( PKG )
• Sint-Rochus en St. Jozef zullen altijd blijven bestaan want
• ze zijn de 2 oudste gebouwen en St Jozef is beschermd ondertussen.
• Sint-Rochus behoudt het recht om eucharistievieringen te doen
• en zal steeds voorrang krijgen op de reservekerken.

•

Pastorale eenheid bestaat nu 4 jaar en wil inzage en beheer van alle gelden

•

en alle functioneren.
o Onze grootste zorg is de vraag wat er zal gebeuren indien Fons wegvalt.
o Ons voorstel: werken volgens centraal kerkbestuur ( CKB )
o Meer dialoog tussen alle partijen
o Grotere transparantie

Kerknieuws
• Na Pasen is het aantal kerkgangers wel opnieuw gestegen.
• De eerste communie is op 21 mei ’22 om 11u in PiusX
• De kerkraad en de werking pastorie draaien goed.
• Leo Maes is onze nieuwe secretaris sinds Fons 82 jaar werd.
• Woensdag 25 mei is er een samenkomst met het vroegere
parochieteam.
• Iedereen van de parochieraad is hartelijk welkom op de pastorie om 20
uur.
• De kerk als gebouw is dankzij Ward in orde met alle mogelijke ‘nodige’
attesten.
o Brandgevaar, toegang minder validen ….
We scoren 72% op de evaluatiescore van monumentenwacht, wat zeer goed
is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijzondere aandacht voor de kerkdiensten die zeer goed verzorgd
worden
door een ongelooflijk zeer goed werkend team
waarbinnen eenieder zijn eigen kwaliteiten uitdraagt.
Een hartelijke dank voor Liturgie, kerkkoor, preekgroep, de talloze
vrijwilligers:
kuisploeg, administratie van de parochie, de stille stuwende krachten
en de jeugd ( chiro – scouts )
Hoe kunnen we de bewoners van het nieuwe woongebied Eksterlaar
betrekken / aanspreken / informeren over onze parochie / kerk.
→ is bussen een optie ?
Frank Van Haerenborgh ging zich opnieuw bezig houden met onze
parochiesite.
Parochieblaadje: de layout van het parochieblaadje wordt in de
toekomst
niet meer gedaan door drukkerij Halewijn aangezien elke parochie
minder dan 200 abonnementen heeft.
Het gevolg is dat we het nu zelf moeten doen.

Vergroening van de buurt rond de kerk.
De stad wil een hele vergroening rond de omgeving van de kerk.
Het groen moet doorlopen van de kerk tot aan arena.
Er werd reeds bezwaar aangetekend omdat het voorplein eigendom is van de kerk

en er teveel parkeerplaatsen zouden verdwijnen.
Vele kerkgangers zijn moeilijk te been en zouden niet meer tot in de kerk geraken.
Nieuws van de verenigingen
• Andromeda doet het heel goed. Ze hebben een zeer goede doorlichting achter
de rug
• met een heel positief resultaat.
• Chiro doet het ook goed maar meldt dat er een poging tot inbraak is geweest.
• Maandagavond werden 2 ramen ingegooid.
• Het koor repeteert 2x in de week onder leiding van Cindy.
• De 2 wekelijkse kerkoptredens tijdens de zondag eucharistieviering
• worden wel geleid door een echte dirigent.
• Okra telt weinig leden door corona en vooral doordat er vele leden slecht ter
been zijn.
• Het 110 jarige bestaan van Femma werd feestelijk en gezellig gevierd.
• Bij KWB is alles Ok en ze melden
• dat ze de jaarlijkse Kwis voor alleman van de Herfstfeesten
• op 7 oktober ’22 zullen organiseren.--> allen inschrijven
Familia wordt nu geleid door een superteam.

Kerkraad Sint-Rochusparochie
VERSLAG VERGADERING VAN 10-5-2022
Aanwezig: Fons Houtmeyers, Ward Wené, Freddy Cockx,
Veerle Van Uffelen, Annemie Willems, Joris Geefs.
Bezinning: Geef ons een beetje moed. (Ward Bruyninckx)
De rekening 2021 is door de stad goedgekeurd.
Een opmerking: Als we het budget overschrijden
en we kopen een computer in december terwijl dit niet begroot was,
dient dit eerst aangevraagd te worden aan de stad.
Wel kan niemand een computercrash vooraf voorspellen…
Het budget 2023, voorbereid door Freddy, wordt bekeken.
Belangrijk is dat dit binnen het meerjarenplan past.
Vaststelling is wel dat alles duurder wordt
en dat de index enigszins gevolgd kan worden.
Het budget 2023 wordt goedgekeurd door de leden van de kerkraad
en ondertekend.
De noodverlichting in de kerk is terug goedgekeurd op 2 april,
de bliksemafleiders eveneens op 30 maart.
De firma Jamin zal in mei de verwarming keuren
aangaande reinigings- en verbrandingsattesten.

‘Gruunrant’ wil de kerk centraal stellen te midden van meer vergroening.
Fons heeft reeds gereageerd, want er mogen geen parkeerplaatsen weg
met het oog op de toekomst.
In 2023 worden een aantal kerken in Deurne-Zuid gesloten,
en onze kerk wordt de centrale kerk.
Dan zullen -vaak oudere- mensen van verder naar de vieringen komen
en is er meer parking nodig.
Er kwam een aangetekend schrijven van de stad
aangaande de omgevingsvergunning van de Partena-kinderopvang.
Zij willen uitbreiden.
De graven van de pastoors op het kerkhof zijn aan een opknapbeurt toe.
Hiervoor wordt binnenkort actie ondernomen.
verslag: Joris Geefs, secretaris

