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
Zaterdag 20 augustus. H. Bernardus van Clairvaux.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 21 augustus. Eenentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis.

Zaterdag 27 augustus. H. Monica.
17.00 u. Avondviering.
SINT-JOZEF
Zondag 21 augustus 2022 Eenentwintigste zondag door het jaar.
11.45 uur eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.
14 uur doopselviering, kindje van de familie Speder

SINT ROCHUS
Zaterdag 20 augustus. H. Bernardus van Clairvaux.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 21 augustus. Eenentwintigste Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis.
Maandag 22 augustus. H. Maria Koningin.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 23 augustus. H. Rosa van Lima.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 24 augustus. H. Bartholomeüs.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 25 augustus. H. Lodewijk IX en H. Jozef Calasanz.
08.30 u. Ochtendviering.
Vrijdag 26 augustus.
08.00 u. Ochtendviering
Zaterdag 27 augustus. H. Monica.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering

Op weg naar onze bijeenkomst met afgevaardigden van de verschillende
parochies van Deurne-Zuid op woensdag 14 september a.s. in Familia.
Iedereen welkom maar geef vooraf een seintje.
Hoe zal de werking van de kerkraden evolueren in de toekomst?
Als er kerken sluiten in Deurne-Zuid gaan die kerkraden dan na de laatste viering in
de kerk stoppen of gaan zij het een andere functie krijgen van die kerk mee
begeleiden?
Op welke manier dat stoppen mee begeleid zal worden door de mensen van het
team van de pastorale eenheid zou hier ook wel eens mee een rol kunnen spelen.
Krijgen dan de eventuele overblijvende raden alles op hun schouders?
De werking van de kerkraden door de jaren heen kunnen we feitelijk in drie perioden
indelen.
De strijdende periode.
Met alle mogelijke krachten en enthousiasme vechten voor het ontstaan van de kerk.
De triomferende periode.
De gloriejaren, de kerken puilden uit, heel veel kerkgangers.
De periode van de terugval.
Vanaf de jaren zestig brokkelde het succesverhaal geleidelijk af.
Er kwamen minder mensen naar de weekendvieringen, minder begrafenissen en
huwelijken in de kerk.
Dus kwamen er ook minder inkomsten maar stegen de uitgaven.
Dit zorgde soms ook voor verouderde maar soms ook slecht onderhouden
gebouwen.
Er is dus een duidelijke wanverhouding tussen het dalend aantal kerkgangers,
de nog beschikbare priesters en het aantal parochiekerken.
De op vrijwilligerswerk steunende beheers- en bestuursstructuren stuiten echter nu
in onze omstandigheden op hun eigen limieten.
Nu het eredienstwerk vermindert maar de beheerdersopdracht vergroot volstaan 18
jaar zijn en een goede katholiek duidelijk niet meer om lid te worden van een
kerkraad.
Men heeft nood aan mensen met administratieve, financiële, economische en
bouwkundige kennis.
Ook mensen die thuis zijn in het inrichten van festiviteiten.
Die personen liggen echter niet voor het rapen.
Zo kan men begrijpen dat kerkraden het soms niet meer zien zitten en er de brui aan
geven.
Onze kerken van Sint-Rochus, H. Pius X, Lodewijk van Montfort en Sint-Jozef liggen
inzake het momenteel aantal kerkgangers veel te dicht bij elkaar.
Wij moeten op zoek gaan, naar een efficiënter gebruik van onze kerken en voor
sommige andere bestemmingen zoeken.
“Gebruik de ruimte, elk gebruik is beter dan leegstand.”
We moeten op zoek gaan naar nevenactiviteiten op godsdienstig,

sociaal of cultureel gebied.
Ook kan eventueel herbestemming, herindeling van de ruimte, tijdsdeling voor kunst,
cultuur, toerisme, erfgoedzorg of sociale dienstverlening.
Maar omdat we met vieren zitten op een relatief kleine oppervlakte zal er
gemakkelijk oververzadiging optreden, dus een overaanbod en zal men toch moeten
overgaan op een radicaal andere invulling.
In deze fases krijgen kerkraden dus geheel nieuwe opdrachten.
Het maken van sluitende afspraken, opstellen van een huishoudelijk
gebruiksreglement, samenwerkingsakkoorden, overeenkomsten en kosten voor
verhuring, of het voorbereiden van een radicale gebruikswijziging.
Wat een evolutie voor de kerkraad van zorg voor de materiële omstandigheden
voor de eredienst naar goederen en gebouwenbeheerder, evenementenbureau en
immobiliën.
Er zal dus heel veel creativiteit nodig zijn.
Als we zelf de expertise niet hebben dan kunnen we natuurlijk deskundige hulp
zoeken.
We hebben allemaal een rijk verleden waar men terecht trots op mag zijn!
Gaan wij nog met dezelfde energie en enthousiasme zoals vroeger inzetten
voor de onbekende toekomst met heel veel twijfels en vraagtekens?
Met een pastoraal team dat duidelijk ons vertrouwen niet heeft
en heel veel moeite zal moeten doen om het te verkrijgen!
“Kom o Heilige Geest,
Verlicht ons verstand…”
Een zeer bezorgde voorzitter van de kerkraad van Sint – Rochus.
Ward Wené.
33 jaar lid van de kerkraad van Sint – Rochus, waarvan 18 jaar voorzitter.
HEILIGE PIUS X.
IN DEURNE – NOORD STAAT MEN REEDS VERDER ROND AFSPRAKEN
VOOR PAROCHIES EN KERKEN …
MEN HEEFT GRAAG DAT ER VEEL MENSEN ZOUDEN KOMEN
NAAR DE LAATSTE VIERING IN DE KERK
VAN ONZE LIEVE VROUW BIJSTAND ….
Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Afscheid van een kerk. Afscheid van ONZE kerk…
met pijn in het hart maar dankbaar voor de mooie momenten,
herinneringen en vriendschappen.
Uitnodiging: laatste eucharistieviering
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
op 4 september 2022 om 10.30u

Na de viering wordt u hartelijk uitgenodigd op de “receptie-koffietafel” waar we met
z’n allen kunnen na- en bijpraten over al die toffe en onwezenlijke gebeurtenissen
die we samen mochten meemaken en organiseren, al het goede dat ons is
overkomen.
Al deze herinneringen zitten diep in ons hart en we zijn blij dat we er deel mochten
van uitmaken.
Tegelijkertijd willen we alle medewerkers, trouwe parochianen en sympathisanten
van vroeger en nu een DIKKE MERCI meegeven
voor alles wat ze voor onze parochie betekend en gedaan hebben.
Van harte welkom!
PS. Wij vragen u vriendelijk uw aanwezigheid in de viering
en de “receptie-koffietafel” ten laatste op 21 augustus te bevestigen
op olvbijstand.parochie@telenet.be of telefonisch
op nr. 03/3241179 (Monik Hoppenbrouwers), 0479245104 (Rudi De Peuter)
of 03/3247024 (Lieve Van den Broeck).
Parking vindt u naast de kerk via Merksemsesteenweg 38.
VERGADERING ZIEKENZORG SAMANA …
We komen samen in het café op dinsdag 23 augustus.
We verwachten het Bestuur en de Kern.
SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Heengaan
Op maandag 11 juli namen we met velen afscheid van Hilda Van De Putte,
vrouw van Ludo De Wandel. Zij werd geboren op 26 juni 1936 en overleed op 5 juli
2022. Zij was mama, moeder en moeke van een heel talrijke kroost. Ook haar zus,
schoonzus en tante delen in het verdriet van haar heengaan.
Bij de kennisgeving van haar overlijden werd een oproep gelanceerd om wilde
bloemetjes uit de tuin of langs de kant van de weg te plukken en ze mee te
brengen. Daar hield ze zo van.
En of daar gehoor werd aan gegeven.
Hilda was vele jaren actief in talrijke verenigingen van onze parochie, in de
werkgroep kindervieringen en ook voor de communiediensten was haar muzikaal
talent erg gewaardeerd en bijna onvervangbaar.
In onze parochiegemeenschap zal ze altijd herinnerd blijven als een enthousiaste
pianiste bruisend van vele talenten.
We bieden onze christelijke deelneming aan Ludo en de ganse familie.

SINT-ROCHUS.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING …
Jack Geerts Druyts, zoontje van Kevin en Kelly Druyts, geboren te Wijnegem op 10
februari 2022
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN …
Maria Van Mechelen, “Bomma”, weduwe van François Van Eekelen.
Geboren te Deurne op 25 januari 1932 en overleden te Antwerpen (ZNA Middelheim)
op 31 juli 2022.
OKRA KOMT SAMEN OM MOEDERKENSDAG TE
VIEREN OP DONDERDAG 18 AUGUSTUS.
We starten met een Eucharistieviering om 11.30 uur in de kerk.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
EUCHARISTIEVIERING IN RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op donderdag 25 augustus te 14.30 uur.
Kom je ook meevieren?

