
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 13 augustus. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 14 augustus.  
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.   
Maandag 15 augustus. Hoogdag O.L.Vrouw Ten Hemelopneming. 
11.15 u. Plechtige Hoogmis. 
Zaterdag 20 augustus.  
17.00 u. Avondviering  
 
 
SINT-JOZEF 
Zondag 14 augustus        Twintigste zondag door het jaar              
 11.45 uur   woord- en communiedienst.   
Voorganger: Jeanne Keysers Lector: Beatrijs Laureyssens 
Maandag 15 augustus      Tenhemelopneming van Maria                 
11.45 uur   eucharistieviering.  Voorganger: Pol Hendrix 
 Lector: Ann Huber     Misintentie: Maria Lenaerts-Ribbens 
 
 
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 13 augustus. HH. Pontianus en Hippolytus. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 14 augustus. Twintigste Zondag door het jaar.  
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Jgt. André Mertens. 
Maandag 15 augustus. Tenhemelopneming van Maria. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis. 
Dinsdag 16 augustus. H. Stefanus van Hongarije. 
08.00 u. Ochtendviering 



Woensdag 17 augustus.   
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 18 augustus.  
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 19 augustus. H. Johannes Eudes en Z. Louis Fraryn. 
8.00 u. Ochtendviering 
Zaterdag 20 augustus. H. Bernardus van Clairvaux.  
08.00 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering 
Zondag 21 augustus. Eenentwintigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis.  
 
 
 
Het werkjaar 2022 – 2023 staat al weer voor de deur. 
Hoopvol vooruitkijken?  
 
Toch even terug de geschiedenis induiken. 
In 1912 bedroeg het aantal parochianen van de Sint-Rochusparochie 7500.  
35 jaar lang besloeg de Sint-Rochusparochie geheel het grondgebied van Deurne-
Zuid.  
In 1924 werd een eerste gedeelte afgestaan voor het oprichten van de parochie van 
het Heilig Sacrament in Berchem-Groenenhoek.  
En vanaf 1928 begint een stelselmatig afbrokkelen van het uitgestrekte grondgebied.  
In 1928 gebeurde er grondafstand ter voordele van de nieuw op te richten parochies 
van O.L.Vr. van het Heilig Hart (de paterkes), H. Drievuldigheid in Berchem en Sint-
Jozef in Deurne.  
En na de Missie van 1955 in de wijken Silsburg en Muggenberg werd ook daar de 
start gegeven voor nieuwe parochies.  
De kerk van Sint-Rochus een ontwerp van bouwmeester Frans Baeckelmans werd in 
1893 in dienst genomen en plechtig ingewijd op 1 oktober 1895.  
De kerk van Sint-Jozef werd gebouwd tussen 1933 en 1936.  
Het was een ontwerp van Jef Huygh en Flor Van Reeth in een Neo-Byzantijnse stijl 
met art deco.  
Ze is intussen een beschermd monument.  
Pius X en Lodewijk van Montfort hebben feitelijk een nauw met elkaar verbonden 
verhaal.  
Voor beide gebouwen mogen we zeker niet vergeten de grote inzet en steun van 
notaris Flor De Roeck te vermelden.  
De gebouwen waarin nu de kerk gevestigd is in de Corneel Franckstraat en de 
Sevillastraat, opgetrokken in 1962 en 1958 zouden feitelijk later een ander doel 
krijgen maar de bouw van de eigenlijke definitieve kerken in de beide parochies  
is er nooit van gekomen.  
Beide gebouwen zijn opgetrokken in een moderne kerkelijke bouwkunst.  
Men wou eenvoudige gebouwen met zoveel mogelijk beperking van de kosten.  
Voor al deze gebouwen leverden de plaatselijke gemeenschappen grote 
inspanningen op alle gebied. Elke kerk is gebouwd met vele stenen.  



Er zijn dan ook tegenwoordig een aantal mensen die zeggen:  
“Och het zijn maar stenen.” Maar die hebben geen besef wat een inspanning  
van de parochianen het bouwen van die kerkgebouwen gekost heeft.  
Feitelijk behelst iedere steen een verhaal.  
En wij beseffen heel goed dat al die kerkgebouwen in onze tijd niet houdbaar zijn.  
Maar wij hebben wel het recht om er op een manier afscheid van te kunnen van 
nemen waar wij ons goed bij voelen.  
Als de kerk waar wij lid van zijn dat niet toelaat is ze gevoelloos en dan krijg je 
toestanden waarbij mensen die zich vele jaren voor die kerk hebben ingezet zich er 
nu nog van afkeren.  
Sommigen zeggen dat je niet in stenen moet investeren maar in mensen. 
Maar spijtig genoeg hebben we op dat gebied niet altijd goede ervaringen met het 
nut van de bestede centen.  
Wij hebben in Deurne-Zuid een zeer rijk verleden op gebied van kerkelijk- en 
verenigingsleven.  
Daar mogen we heel trots op zijn.  
Beste mensen van de vier parochies van Deurne-Zuid laat ons al deze belevenissen 
en herinneringen met elkaar delen.  
Maar we moeten ook durven vooruit kijken naar een toekomst die zich misschien niet 
zo gemakkelijk aandient.  
Hoe kunnen we de zin van ons verder bestaan op kerkelijk en maatschappelijk 
gebied waar maken. Hoe gaan onze verenigingen evolueren?  
Mensen voelen zich niet meer zo gebonden aan de oude klassieke vormen.  
Tijdens de coronacrisis werden misvieringen op TV kanalen en internet druk bezocht.  
Mensen zoeken nu ook zelf uit met wie en wanneer ze samen iets willen doen, de 
sociale media zijn hierbij het moderne hulpmiddel.  
Hebben we geen nood aan een andere vorm van verenigingsleven?  
Deze nieuwe vormen vragen een andere aanpak waarbij het zeker nuttig kan zijn de 
krachten te bundelen. 
Op woensdag 14 september 2022 om 20 uur nodigen wij alle belangstellenden van 
de vier parochies van Deurne-Zuid uit om elkaars ervaringen bij een natje en een 
droogje met elkaar te delen,  
te praten over wat je samen zolang verbonden heeft.  
Over hoe je graag zelf van dingen afscheid zou willen nemen of verder zetten.  
Hoe eventueel samenwerking tot stand kan komen.  
Feitelijk weten we relatief weinig van elkaar.  
Daarom een oproep om toch al, indien mogelijk in de maand augustus wat nformatie 
te bezorgen over uw parochie.  
Hoe is de kerk tot stand gekomen?  
Wie waren de opeenvolgende priesters of leken voor de bediening van de eredienst?  
Welke diensten hebben nu nog plaats en door hoeveel mensen worden ze 
bijgewoond?  
Wat was de invloed van corona op het parochieleven?  
Welke waren de hoogtepunten in uw rijk parochieleven?  
Hoe evolueerde het verenigingsleven? Wie waren markante figuren?  
Welke verenigingen zijn nu nog actief? Aantal leden en vooruitzichten?  
Hoe zie je zelf uw toekomst? 
Onze bijeenkomst heeft plaats in zaal Familia in de Karel Govaertsstraat in Deurne.  



Men kan parkeren op de parochiële grond aan de Chirolokalen halfweg de straat. 
Graag uw informatie bezorgen aan E.H. Fons Houtmeyers of Ward Wené. 
Rond 1 september zouden we graag een idee hebben over met hoeveel mensen u 
denkt aanwezig te zijn.  
Iedereen is van harte welkom maar wel graag een seintje vooraf. 
 
Geschreven door Ward Wené, 
(op vraag van en na samenspraak met verschillende mensen) 
 
 

HEILIGE PIUS X. 
 
BIJEENKOMST AFGEVAARDIGDEN VAN DE VIER 
PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID IN FAMILIA OM 20 UUR. 
 
Zie Groot Artikel van deze week.  
 
Probeer er ook bij te zijn om samen na te denken  
over de toekomst voor de vier kerken van Deurne-Zuid. 
Hoe zien we zelf de toekomst? 
 
 
SINT-JOZEF  
 
SECRETARIAAT SINT-JOZEF. 
Boekenberglei 217,  2100 Deurne. 
 
  
DOOPSEL . 
 
Op zondag 3 juli werd Basile Verweirde opgenomen in onze gemeenschap  
na het sacrament van het doopsel.  Basile woont in Borgerhout. 
 
Proficiat aan William en Veronique, de fiere ouders  
en ook meter Margot en Peter Jan mogen delen in de gelukwensen. 
 
Basile is ondertussen al bijna 2 jaar.  Geen gewone doop dus van een kleine,  
slapende baby maar wel van een energiek en vrolijk ventje. 
De naam die werd gekozen toen hij amper vier maanden in de buik zat.  
Een stoere, toch lieve naam, vonden zijn papa en mama.   
Een coole Bas, die met zijn vrienden op stap gaat en plezier heeft.  
Net zoals we hopen dat ook jij later zal worden.   
Een durver, met een peperkoeken hartje, omringd door goede vrienden.   
Een unieke naam ook, met een eigen karakter.   
In 2020 zijn er 6843 kinderen geboren in Antwerpen, waarvan 5 Basile'en.   
Dat je een eigen wil en karakter hebt, daar zijn we ondertussen ook al zeker van,  
zo getuigen de ouders.  Een zelfstandige en zekere jongen, die weet wat hij wil.   
Je bent eentje uit duizend. 



    
SINT-ROCHUS. 
 
BIJEENKOMST AFGEVAARDIGDEN VAN DE VIER 
PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID IN FAMILIA OM 20 UUR. 
 
Zie Groot Artikel van deze week.  
 
Probeer er ook bij te zijn om samen na te denken 
over de toekomst voor de vier kerken van Deurne-Zuid. 
Hoe zien we zelf de toekomst? 
 
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 overstappen  
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.  
Plaats, 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) 
 
 
CAMIEL BEZORGDE ONS DEZE TEKST, WAARVOOR DANK !!! 
 
Uit den Grooten volkskalender van Paul Van Zummeren. 
 
Sint-Rochus … in den rook. 
 
Op 16 augustus is het de naamdag van Sint-Rochus. 
“Sint-Rochus in de rook” , zegt men ook wel in Vlaanderen,  
waar hij overigens een zeer geliefde heilige is. 
Hij was dusdanig geliefd, dat in een ouwe volkskalender vermeld staat:  
“Waar men gaat langs Vlaamsche wegen, komt men, naast Onze Lieve 
Vrouw, ook dikwijls Sint-Rochus tegen. 
 



Sint-Rochus was de patroon van de pestlijders en de gevangenen. 
Maar in latere tijden werd hij ook patroon van de … rokers. 
De enige verklaring daarvoor zou een klankgelijkheid zijn tussen 
“Rochus” en “Roken”. 
 
Naar aanleiding van de naamdag van Sint-Rochus,  
wordt in de volkskalenders meteen ook de naam van Jean Nicot 
geciteerd. Nicot was de Franse gezant bij het hof te Lissabon,  
en het was in Lissabon dat de wereldvaarders  
de eerste tabaksplanten invoerden in Europa.  
Nicot (denk aan “nicotine”)  
zorgde voor de verspreiding van de tabak naar andere delen van Europa. 
 
“Sint- Rochus staat ons zo nabij dat hij in de rook uit onze mond,  
het behagen wil vinden dat andere heiligen slechts in wierook nemen.  
Daarom, dank u zeer, heilige- Rochus” . 
 
 

OKRA VIERT MOEDERFEEST OP DONDERDAG 18 AUGUSTUS. 
 
We starten met een H. Mis in de kerk om 11.30 uur, 
daarna wordt het een Feest in Familia. 
 
 

FEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA … 
 
Kom je ook meevieren in onze kerk op maandag 15 augustus? 
Het blijft toch voor ons allemaal een héél belangrijk Feest. 
Zet ook zelf de moeders in de bloemekes op deze dag !!! 
 
 


