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 9 oktober

Avondviering om 17.00 u.

Zondag 2 oktober. Achtentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 15 oktober. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Avondviering om 17.00 u.
SINT-JOZEF
Zondag 9 oktober 2022 Achtentwintigste zondag door het jaar.
11.45 uur woord- en communiedienst met voorganger Jeanne Keysers.
De homilie wordt verzorgd door Frie Ooms.

SINT ROCHUS
Zaterdag 8 oktober
08.00 u. Ochtendviering.
Zondag 9 oktober. Achtentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Hélène Pieters; Zlm. François Pasmans; Zlm. Guido
Van Giel; Zlm. Louisa Allegoet.
Maandag 10 oktober.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 11 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 12 oktober.

08.00 u. Ochtendviering.
Donderdag 13 oktober.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 14 oktober.

08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 15 oktober.

8.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HEILIGE PIUS X.
KERKRAAD OP WOENSDAG 5 OKTOBER TE 14 UUR OP DE PASTORIE.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

(Deurne, februari 2022)

Afscheid van Frieda
Op woensdag 17 augustus werd in de Sint-Jozefkerk van Deurne gelovig afscheid
genomen van Frieda Van De Putte, weduwe van Herman Taeymans, moeder, grooten overgrootmoeder.
Onlangs nog op 11 juli werd afscheid genomen van haar zus Hilda Van De Putte,
echtgenote De Wandel. Frieda mocht 81 jaar worden.
Zo onthouden we vele fijne dingen van Frieda.
Dat ze dynamisch was en ondernemend.
Zo wilde ze mensen samenbrengen in beweging, waarbij niemand werd uitgesloten.
Zij was BLOSO-recreatie monitrice.
Ze stichtte volleybalcub Groenenhoek, was graag in de bergen, volgde de Koningin
Elisabethwedstrijd op televisie, deed bloemschikken en veel meer.
Haar jarenlange toewijding werd in de verf gezet op haar zeventigste
verjaardagsfeest waar vele oud-spelers met plezier aan terugdenken. Ze speelde zelf
nog een volledige match mee.
Dat deze vrouw de laatste tien jaar zo moest aftakelen, dat maakt ons opstandig en
onmachtig t.a.v. de wreedheid van de natuur.
Parkinson kwam haar wereld overhoop werpen.
Haar dood kwam niet onverwacht en maakte een einde aan haar lijdensweg.
Tante Frieda genoot van mensen rondom haar. Ze bracht ze samen rond eten.
En in diezelfde stijl van Frieda de snoeper werden aansluitend alle aanwezigen
uitgenodigd om verder herinneringen op te halen.
Vrienden, familie, werk- of sportcontacten konden in de parochiezaal samen eten en
nog meer fotocollages aantreffen dan al opgesteld in de kerk.
Pol koos als evangelie in de viering dan ook heel gepast het verhaal van de
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.

SINT-ROCHUS.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING…
Luiz Machikas Croes, zoontje van Marios en Marleen Croes,

geboren te Wilrijk op 19 maart 2022
Nolan De Win, zoontje van Stijn en Barbara Chapon, geboren te Deurne op 16-112021, te 2500 Lier.
We wensen ouders en familie van harte Proficiat !!!
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE …
Aansluitend op de H. Mis van 8.00 uur, tot 12 uur.
Kom je ook even meebidden?
QUIZ VOOR ALLEMAN …
Joris zorgt weer voor een Quiz op vrijdag 7 oktober.
Maak er weer een gezellige avond van !

