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 27 augustus. H. Monica.
Zondag 28 augustus. Tweeëntwintigste zondag
door het jaar.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 3 september. H. Gregorius de Grote.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 4 september. Drieëntwintigste zondag
door het jaar.
11.15 u. Zlm. Fons Luyckx.
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 28 augustus 2022 11.45 uur
Pol Hendrix en lector: Filip Mulkens

eucharistieviering met voorganger

SINT ROCHUS
Zaterdag 27 augustus. H.Monica.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering. Jgt. De Heer en Mevrouw Wouters-Sartini.

Zondag 28 augustus. Tweeëntwintigste zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Winne Van Dijck,

en Zlm. Maria Van Mechelen.
Maandag 29 augustus. Marteldood van de H. Johannes de Doper.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 30 augustus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 31 augustus. Maria, moeder en
middelares van genade.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 1 september.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 2 september.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 3 september. H. Gregorius de Grote.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.
Zondag 4 september. Drieëntwintigste zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Gaby Schepkens en haar familie,
Zlm. Maria Van Mechelen.

---------------------GROOT ARTIKEL
---------------------Op weg naar onze bijeenkomst met mensen van de vier verschillende
parochies van Deurne-Zuid op woensdag 14 september a.s. in Familia.
Iedereen welkom maar graag vooraf een seintje.
Het is toch ook wel interessant enig beeld te hebben over het aantal mensen dat we
bereiken.
Ook wel even vooruitkijken over hoe we denken dat dat aantal gaat evolueren.
Waarschijnlijk is dit wel niet de eenvoudigste vraag, maar toch zouden we daar
graag bij de vier parochies enig zicht op willen krijgen.
Wij hopen dan ook op de nodige medewerking.
Hoeveel mensen wonen een gewone weekendviering in de kerk bij?
Hoeveel vieringen zijn er?
Aantal op feestdagen of speciale vieringen?
Zijn er nog vieringen op andere momenten, b.v. in de week?
Is er een kerkkoor en met hoeveel leden?
Is er nog hulp van vrijwilligers voor taken in die vieringen?
Welke en aantal mensen?
Voor materiële taken in de kerk zoals klusjes of onderhoud?
Is er nog een volledige kerkraad die regelmatig bijeenkomt?
Hoe zie je de werking van de kerkraad in de toekomst evolueren?
Hoe zie je de bouwkundige en materiële staat van de kerk?

Wie is eigenaar van de kerk?
Zijn er nog andere met de kerk verbonden activiteiten?
Wordt de kerk voor nevenactiviteiten gebruikt en welke?
Is er nog een P.T., komt dat nog regelmatig bijeen? Aantal leden?
Is er nog een parochieraad? Hoeveel maal per jaar? Aantal leden?
Bijeenkomsten van mensen, buiten de klassieke verenigingen,
aantal en waar?
Worden er nog parochiële activiteiten buiten de kerk georganiseerd,
algemeen, niet aan een vereniging verbonden? b.v. parochiefeesten.
Door wie? Waar en aantal deelnemers?
Is er een parochiehuis?
Wie is de eigenaar? Wanneer is het open?
Hebben er ook andere activiteiten plaats dan die ingericht door de klassieke
parochiële verenigingen?
Aantal activiteiten en deelnemers?
Blijft dit houdbaar naar de toekomst toe?
Kan het parochiehuis blijven functioneren naar de toekomst toe?
Financieel rendabel?
In welke bouwkundige en materiële staat is het parochiehuis?
Volgende vragen gelden voor alle verenigingen:
OKRA, FEMMA, KWB, de jeugdverenigingen en eventueel nog andere.
Aantal bestuursleden? Kunnen alle taken nog ingevuld worden?
Hoe zie je de toekomst? Aantal leden? Aantal activiteiten per jaar?
Belangstelling ervoor?
Hoe zie je de toekomst voor uw vereniging?
Is eventueel samenwerking met gelijkaardige verenigingen
in de andere parochies wenselijk?
Nog andere opmerkingen buiten de vragen naar de toekomst toe?
Voor het oplossen van deze vragen hebben wij in de verschillende parochies
onvoldoende contacten.
Wij hopen dan ook dat mensen spontaan helpen om hiervoor te zorgen.
Alleen samen kunnen we er iets van gemaakt krijgen.
Hoopvol wachtend op antwoord,
Ward Wené.

HEILIGE PIUS X
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN …

Rosette Braes, weduwe van Wilfried Van der Avert, geboren te Kasterlee op 17
november 1946 en overleden te Antwerpen, WZC ’t Zand op 7 augustus 2022.
Louisa Luyckx, weduwe van Fons Baelemans, geboren te Merksplas op 4 januari
1930 en overleden te Berchem, WZC Sint-Jozef op 9 augustus
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
HEB JE 14 SEPTEMBER 20.OO U. GENOTEERD ?
Je komt toch ook naar Familia om samen na te denken over de toekomst van onze
parochies?
EVEN BEZINNEN …
Geloven
is vertrouwen hebben in de toekomst
ingaan op het woord van Jezus
dwarsdoorheen het leven.
is de weg gaan die Hij gegaan is
en mens worden als Hij
is op zijn woord
door de nacht van twijfel
voortgaan naar de morgen van de hoop
is werken en goeddoen
is liefhebben met Hem
al de mensen die met ons leven
is het niet opgeven
met de wereld
met onszelf
met de belofte van Gods trouw
geloven
is zich riskeren
in liefde voor Hem
en de mensen
geloven
doe je met je hart.
Ward Bruyninckx

SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Afscheid van Marie-Jeanne
Op woensdag 10 augustus werd in de Sint-Jozefkerk het heengaan van Marie-Jeanne
Quinteyn centraal gesteld, al vele jaren weduwe van Raymond Mols.
Nadat ze even hoedenmaakster is geweest, heeft ze mooie jaren huwelijksgeluk
gekend.
De laatste acht jaar verbleef ze in een home.
Door de goede zorgen mocht ze daar tweeënnegentig jaar worden.

SINT ROCHUS
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN …
Maria Van Mechelen, Weduwe van François Van Eekelen, geboren te Deurne op 25
januari 1932 en overleden te Antwerpen, ZNA Middelheim, op 31 juli 2022.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op Donderdag 25 augustus te 14.30 uur. Probeer er zeker ook weer bij te zijn !
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE …
Op donderdag 1 september van na de viering van 8 uur tot 12 uur in de weekkapel.
Het is weer een kans om tot rust te kome en te bidden.
HEB JE 14 SEPTEMBER 20.OO U. GENOTEERD ?
Je komt toch ook naar Familia
om samen na te denken over de toekomst van onze parochies?
EVEN BEZINNEN …
Zoals de Vader
Mij heeft liefgehad,
zo heb ik jullie
liefgehad.
Blijf je vasthouden
aan Mijn liefde.
Als je doet
wat ik vraag,
dan hou je
aan Mijn liefde vast.

Ikzelf heb gedaan
wat de Vader Mij vroeg;
zo blijf Ik vasthouden
aan Zijn liefde.
Dit zeg Ik
opdat Mijn vreugde
in jullie zou zon.
Dit is de grootste liefde
die er bestaat:
dat iemand zijn leven geeft
voor zijn vrienden.
Dit is Mijn gebod:
houdt in Godsnaam
van elkaar!
Ward Bruyninckx

