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
15 u. Plechtige Hoogmis. Zaterdag 23 juli. H. Birgitta.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 24 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.
11.
Zaterdag 30 juli. H. Petrus Chrysologus.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 31 juli. Achttiende Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 7 augustus. Negentiende Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 13 augustus. HH. Pontianus en Hippolytus.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 14 augustus. Twintigste Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Vader en moeder Quintiens-Leys en
kinderen Frederic, Cecilia en Eva en Vader en moeder Minner-Baert en
kinderen Alfons en François.

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

SINT ROCHUS
Zaterdag 23 juli. H. Birgitta.
08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.
Zondag 24 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.
09.30 u. Ochtendviering.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Maandag 25 juli.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 26 juli.
08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 27 juli.
08.00 u. Ochtendviering
Donderdag 28 juli.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 29 juli. HH. Martha, Maria en Lazarus.
08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 30 juli. H. Petrus Chrysologus.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 31 juli. Achttiende Zondag door het jaar.
09.30 u. Ochtendviering.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Maandag 1 augustus. H. Alfonsus Maria de’ Liguori.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 2 augustus. HH. Eusebius en Petrus.
08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 3 augustus.
08.00 u. Ochtendviering
Donderdag 4 augustus. H. Johannes Maria Vianney, pr.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 5 augustus. Kerkwijdingsfeest van de basiliek
van Maria de Meerdere.
08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 6 augustus. Gedaanteverandering van de Heer.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 7 augustus. Negentiende Zondag door het jaar.
09.30 u. Ochtendviering.
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar familie.
Maandag 8 augustus. H. Dominicus.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 9 augustus. H. Theresia Benedicta van het kruis.
08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 10 augustus. H. Laurentius, diaken.
08.00 u. Ochtendviering
Donderdag 11 augustus. H. Clara.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 12 augustus. H. Johanna Francisca de Chantal.

08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 13 augustus. HH. Pontianus en Hippolytus.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Het werkjaar 2021-2022 is weer voorbij
Een jaar om met zeer gemengde gevoelens op terug te kijken…
Iedereen was blij dat na al de coronaperikelen men terug het zogezegde oude leven kon
opnemen.
Maar al gauw bleek dat dat niet zo eenvoudig was.
Het aantal kerkgangers van voor corona kwam niet terug,
ondanks feitelijk weinig coronasterfgevallen.
En voor het verenigingsleven geldt hetzelfde verhaal.
De werking rond het parochiehuis Familia bleef schijnbaar het beste overeind.
Fons blijft nog altijd zijn stempel drukken op ons parochieleven.
Op verschillende weekdagen is er nog een misviering in onze kerk, vijf weekendvieringen in
Pius X en Sint-Rochus,
voorgaan bij doopsels en begrafenissen.
Wij zijn ons zeker bewust dat wij moeten toewerken naar het “ na Fons tijdperk”,
daar zijn we al een hele tijd mee bezig.
Men zou vanuit de Pastorale Eenheid uit geneigd zijn één zondagsviering in Sint-Rochus te
blijven verzekeren.
Omdat Fons in de pastorie woont is daar nog altijd het centrale aanspreekpunt van de parochie
gevestigd, ook telefonisch en elektronisch.
Dat opvangen wordt in de toekomst een hele uitdaging.
Feitelijk is de pastorie, eigendom van de Kerkfabriek,
het enige gebouw dat de parochie in eigendom heeft om bijeen te komen.
Buiten het appartement waar Fons nu woont, zijn er aan het gebouw wel wat aanpassingen
nodig op gebied van comfort en moderne communicatie.
Enige opfrissing zou ook wel mogen, de vorige dateert van het moment toen Fons hier zijn
intrede deed dus ruim 30 jaar geleden.
Met de financies zitten we feitelijk al in het “na Fons tijdperk.”
Eind 2021 is Fons door het bisdom al zijn handtekeningen afgenomen op de parochiële
rekeningen.
Natuurlijk hebben zij daar hun redenen en regels voor?
De verantwoordelijkheid ligt nu bij een jonge priester, Fabio.
Na vier jaar Pastorale eenheid hebben wij,
op onze vraag, met hem mogen kennis maken.
Het gesprek verliep in een zeer aangename en positieve sfeer.
De handtekeningen voor de rekeningen van de parochie,
Kerkfabriek en parochiële werken berusten voorlopig bij twee personen
Freddy Cockx en Leo Maes.
Hierbij is dus nog uitbreiding mogelijk, daar werken we nu aan, waarbij zeker ook verjonging
positief zou zijn.
Op 28 september 2021 nodigde de Private stichting van het Vicariaat Antwerpen
ons uit om hun werking toe te lichten.
Zij beheren nu de parochiële eigendommen en gelden maar ze willen samen werken met de
lokale gemeenschappen omdat zij verantwoordelijk blijven voor hun dagelijks beheer.
De bijeenkomst verliep hoopvol.

Maar ook hier blijkt er een groot verschil te zijn tussen theorie en praktijk.
De manier van omgang met de mensen van de parochies en met de jeugd verloopt soms
moeilijk.
Op 18 november 2021 nodigden de verantwoordelijken van de Pastorale eenheid
ons uit om hun “werking” toe te lichten.
Onze verwachtingen waren dan ook zeer hoog.
Dat mocht natuurlijk wel als men er vier jaar over gedaan had voor een eerste contact.
Het PE team zijn geen afgevaardigden van de verschillende geloofskernen of parochiekernen
maar personen die de nodige capaciteiten hebben om leiding te geven en de
verantwoordelijkheid te dragen over een deelgebied.
De mensen die jarenlang verantwoordelijkheid hebben gedragen in de parochies waren daar
niet voor geschikt.
Onze bisschop heeft dat zo bepaald.
De vergadering was geen onverdeeld succes.
Aan leiding geven zal er nog wat moeten gewerkt worden!!
Dat het aantal kerken overal en dus ook in Deurne niet houdbaar is dat weet iedereen.
Jarenlang zijn bij de voorbereiding van de sanering de kerkraden
en het CKB betrokken. Nu er echt knopen moesten doorgehakt worden had men die organen
niet nodig.
Het team van de Pastorale eenheid nam alles over, ook nu met een gebrekkige communicatie.
In vier jaar tijd hebben wij in Deurne-Zuid het team nog nooit gezien.
Op plaatsen waar het kerkelijk leven en misschien ook het andere parochiële leven een einde
neemt hebben de mensen het recht op een afscheid waar zij zich goed bij voelen.
De jongste parochie van Deurne-Zuid, Heilige Lodewijk van Montfort
bestaat 59 jaar, Pius X 62 jaar, Sint-Jozef 94 jaar en Sint-Rochus 133 jaar.
Ze zijn allemaal ontstaan uit de moederparochie Sint-Rochus.
Het is inderdaad zo dat de geschiedenis zich voor een stuk gaat herhalen maar dan in de
omgekeerde zin.
Weet echter dat wij, de Sint-Rochusparochie hoegenaamd niet de triomferende partij zijn.
Wij voelen heel goed aan wat het betekent er een punt te moeten achter zetten,
hoe mensen daar heel zwaar door kunnen geraakt worden na jarenlange kerkgang of inzet op
alle gebied, wij zouden ook dat gevoel hebben.
Wij begrijpen ook dat voor velen de overstap naar de nieuwe omstandigheden een brug te ver
is.
Maar weet dat je bij ons in Sint-Rochus op alle gebied van harte welkom zult zijn.
Misschien moeten we in september met diegenen die dat wensen van de vier parochies van
Deurne-Zuid eens samenkomen om bij een hapje en een drankje gewoon te praten over dat
alles wat ons al die jaren in de parochies heeft verbonden, aangetrokken en geboeid, lief en
leed.
Over hoe we het stoppen zelf graag zouden zien gebeuren.
Pius X leek ons hiervoor de meest aangewezen plaats omdat daar het vlotst kan geparkeerd
worden en er genoeg ruimte is.
Datum en uur zullen we bepalen wanneer er blijk is van enige interesse door mensen van de
vier parochies.
Laat eventuele reacties op dit schrijven of interesse in het initiatief dan ook graag blijken aan
Fons Houtmeyers of aan mijzelf.
Geschreven door Ward Wené,
(op vraag van en na samenspraak met verschillende mensen)

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HOOFDARTIKEL BIJ TEKST VAN SINT-ROCHUS …
Lees dit Hoofdartikel eens, want het belangt de vier parochies van Deurne-Zuid aan.
We zouden graag in september eens samenkomen met mensen van de vier parochies van
Deurne-Zuid om over de toekomst te praten.
Je bent welkom maar geef dan een seintje a.u.b.

HEILIGE PIUS X.
HOOFDARTIKEL BIJ TEKST VAN SINT-ROCHUS …
Lees dit Hoofdartikel eens, want het belangt de vier parochies van Deurne-Zuid aan.
We zouden graag in september eens samenkomen met mensen van de vier parochies van
Deurne-Zuid om over de toekomst te praten.
Je bent welkom maar geef dan een seintje a.u.b.
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op donderdag 28 juli om 14.30 uur willen we weer samen vieren.
Het kan écht deugd doen samen te bidden…
GENIET VAN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE …
Het mag al eens een beetje rustiger zijn hé,
geniet ten volle !!!

SINT-JOZEF
HOOFDARTIKEL BIJ TEKST VAN SINT-ROCHUS …
Lees dit Hoofdartikel eens, want het belangt de vier parochies van Deurne-Zuid aan.
We zouden graag in september eens samenkomen met mensen van de vier parochies van
Deurne-Zuid om over de toekomst te praten.
Je bent welkom maar geef dan een seintje a.u.b.
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Maandag 25 april 2022: Rondleiding met gids op het domein van het Kasteel Cantecroy
in Mortsel.
We zijn met 23 enthousiaste okra-leden samengekomen om 13.45,
aan de ingang van het kasteel Cantecroy. Iedereen is op eigen kracht gekomen,

de sportieve met de fiets, anderen met het openbaar vervoer en sommigen met de auto
en een okra-lid heeft wat aan het rondtoeren geweest met haar auto maar alle wegen leiden
naar Rome dus toch nog op tijd aangekomen.
Kasteel Cantecroy is een van de mooiste kastelen van Vlaanderen gelegen in een oase van
rust.
De naam heeft niets met het Huis Croy te maken, maar is een verbastering van Cantincrode.
De gids heeft ons door de eeuwen heen gesleurd met allerlei verhalen over het kasteel en het
leven toen.
Dit kasteel is van oorsprong een der oudste kastelen van de provincie Antwerpen en is
mogelijk ontstaan uit een Frankisch allodium.
De oudste delen van het huidige kasteel gaan terug tot de 13e en 14e eeuw.
Er is een kapel uit de 15e eeuw, waarvan de voorgevel in de 17e eeuw gewijzigd is.
Er is een poortgebouw uit de 15e en de 16e eeuw, een overblijfsel van een ringmuur uit 1576
en een onderbouw met ronde hoektoren van een oudere ringmuur uit ongeveer 1450.
Ook is er een oude gotische hoeve en een schandpaal van de plaatselijke vierschaar.
De huidige voorgevel stamt van omstreeks het einde van de 17e eeuw, toen de graven van
Fiennes het slot bezaten.
Dezen hebben ook de huidige tuinen doen aanleggen.
In 1914 werd het kasteel gekocht door Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck;
zo kwam het in 1921 in handen van het echtpaar Arthur De Groodt-Juliette Adant.
Zij restaureerden het kasteel en bewoonde het tot 1934.
n deze tijd kwamen er beroemde gasten en bewoners.
De dichteres Alice Nahon bewoonde van 1927 tot 1932 de kapel, en ook Albert Einstein, op
de vlucht voor het antisemitisme in nazi-Duitsland,
verbleef een tijdje op het kasteel in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten.
In die periode was het kasteel een centrum van cultureel leven dankzij de vele intellectuelen,
kunstenaars, wetenschappers en ook politiekers die er te gast waren.
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het, verwaarloosde, kasteel gekocht door Rosalie
Van Dale (Antwerpen, 21 februari 1909 –Mortsel, 20 maart 2002) die eigenares was van de
winkelketen De Wolmolen.
Zij liet het kasteel restaureren, t.t.z. er werden gebouwen aan toegevoegd zoals het er volgens
oude tekeningen (16de eeuw) zou uitgezien.
Na het overlijden van Rosalie werd het beheer overgenomen door de Zilver Avenue
Participatiemaatschappij,
die senioren de mogelijkheid bood te participeren in luxe serviceflats.
Toen dit dreigde te mislukken is de Kasteel Cantecroy NV opgericht.
De luxe serviceflats werden behouden.
Daarnaast bevat het kasteel tegenwoordig een voor publiek toegankelijke foyer,
verschillende vergaderzalen, een wellness-centrum en een grand café.
Na de rondleiding hebben we alles doorgespoeld met een tasje koffie en een stukje cake.
Iedereen vond het enorm interessant maar het was wel een hele boterham.
SINT-ROCHUS.
HOOFDARTIKEL BIJ TEKST VAN SINT-ROCHUS …
Lees dit Hoofdartikel eens, want het belangt de vier parochies van Deurne-Zuid aan.
We zouden graag in september eens samenkomen met mensen van de vier parochies van
Deurne-Zuid om over de toekomst te praten.
Je bent welkom maar geef dan een seintje a.u.b.

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE …
Op donderdag 4 augustus van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel.
Het kan deugd doen elkaars steun te voelen op zulk moment.
Maak ook even tijd om eens langs te komen.

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING ..
Lisa Szumska, dochtertje van Patrik Szumska en Viktoria Tusinska, geboren te Wilrijk op 2
juli 2018, te Deurne.
Nio Lauwers Winckelmans, geboren te Wilrijk op 28 fébruari 2022, zoontje van Jonathan
Lauwers en Kathy Winckemans, Merksem.
Een dikke Proficiat aan ouders en familie.
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN …
Yvonne Lauryssen, weduwe van Gerard Vandeputte, geboren te Borgerhout op 24 april 1928
en overleden te Borgerhout, WZC Gitschotelhof op 23 juni 2022.
Hippolyte Beck, echtgenoot van Chris Schroeyers, geboren te Antwerpen op 18 augustus
1940 en aldaar overleden in WZC Ten Berch op 25 juni 2022.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
NEEM EEN BEETJE RUST …
De vakantie kan zeker deugd doen.
Je mag inderdaad rustig genieten van een verdiende rust !!!

