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 15 oktober.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 16 oktober. Negenentwintigste zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige Hoogmis.
Zaterdag 22 oktober.
17.00 u. Avondviering.
SINT JOZEF
Zondag 16 oktober 2022 Negentwintigste zondag door het jaar
11.45 uur eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix
Lector en hulpkoster: Ann Huber
SINT ROCHUS
Zaterdag 15 oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 16 oktober. Negenentwintigste zondag door het jaar.
09.30 u. Ochtendviering.
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer,
zijn broer Armand, Leonie Van Aken ouders en Zusters; Zlm. François
Pasmans; Zlm. Guido Van Giel en Zlm. Louisa Allegoet.
Maandag 17 oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 18 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 19 oktober.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 20 oktober.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 21 oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 22 Oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
13.00 u. Plechtig Huwelijk Akopjan en Elen Petrosyan.
18.00 u. Avondviering.
Met afgevaardigden van de vier parochies van Deurne-Zuid.
Op woensdag 14 september kwamen we deugddoend bijeen
Met 40 mensen, een onverhoopt succes, kwamen we bijeen bij het begin van een
nieuw werkjaar.
Blij dat we elkaar gevonden hebben, maar beladen elk met een rijk verleden maar
ook met een onzekere toekomst met vele vragen.
We staan samen open voor al het blije uit het verleden, maar ook voor al de
onaangename dingen die misschien op ons gaan afkomen.
Samen is het misschien gemakkelijker om de lasten te dragen.
Samen trachten we een weg te zoeken waar iedereen zich goed kan bij voelen en
ook zelfs bij een afscheid kan meeleven.
Volgende tekst diende als inleiding voor de avond.
We staan voor een toekomst die zich aandient met heel veel vragen.
Gaan we de zin van ons bestaan naar de toekomst toe kunnen blijven bewijzen
binnen het parochieel concept dat wij tot hiertoe hanteerden?
Kerkelijk, sociaal en maatschappelijk?
Zetten we ons genoeg open naar buiten toe?
Komen we genoeg uit het eigen veilige cocon?
Ons kerkelijk leven, maar ook onze verenigingen hebben zwaar geleden onder
corona.
Maar misvieringen op TV kanalen of internet werden druk bezocht.
Mensen en zeker zoekenden voelen zich niet meer aangetrokken door het klassieke
kerkgebeuren.
Het kerkelijk gegeven trekt de massa niet meer aan.
Maar is dat ook niet het geval met ons “klassieke” verenigingsleven?
Mensen zoeken nu zelf uit met wie en wanneer ze samen iets willen doen;
Hierbij spelen de sociale media een heel grote rol.
Hedendaagse verenigingen worden gestuurd via de sociale media.
Zijn er feitelijk in ons verenigingsleven nog veel katholieke raakpunten?
Hoe gaan wij daar mee om?
Moeten wij commercieel tegen buitenstaanders die onze gebouwen komen gebruiken
geen andere houding aannemen dan tegen de eigen verenigingen?
Dit geldt ook voor de kerkgebouwen?
Staan we hier voor de toekomst niet
voor het maken van aangepaste afspraken en financiële voorwaarden?
Al onze kerk- en soms ook andere parochiële gebouwen

kunnen we niet in stand houden. Dat begrijpt iedereen.
Maar men moet zich bij dat afscheid nemen goed kunnen voelen.
Mensen die zich er jarenlang voor hebben ingezet mogen zeker bij het ophouden er
wel spijt van hebben maar zich niet gekwetst voelen.
Als de kerk waar wij toe behoren dat niet kan verwezenlijken is ze de naam kerk niet
waardig.
En daarom is het goed dat we samen gekomen zijn, voor zo ver ik weet de eerste
keer sinds de Sint-Jozef parochie, de Pius X parochie en de parochie van de Heilige
Lodewijk van Montfort hun eigen weg zijn gegaan nadat de parochies van DeurneZuid jarenlang samen de Sint-Rochus parochie vormden.
Het is niet omdat wij als Sint-Rochus parochie minder direct betrokken zijn dat we
ons niet in jullie plaats kunnen stellen.
Ik weet zelfs niet, met de toekomst die zich aanbiedt, het een positief geschenk is
om mogen voort te doen?
(wordt vervolgd)
Ward Wené

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
Nieuws uit de parochie H Lodewijk van Montfort
Eigenlijk niet echt nieuws, want het is al jaren zo vertrouwd,
het luiden van de klok voor de zondagviering van 9.30 h.
De meeste buren draaien zich dan nog eens om in hun warme bed, maar een kleine
maar hechte groep rept zich na het zondagse ontbijt met verse pistolees naar de
vertrouwde wekelijkse afspraak met God via Pol of Jeanne.
We zijn met niet veel meer, maar het doet deugd mekaar met een hartelijk
goeiemorgen terug te zien en vast te stellen dat Jeanne en Ria al in de weer zijn
met licht, kaarsen, zangboeken en misboekjes.
De eerste aanwezigen branden een kaarsje bij het Mariabeeld, doen een praatje en
vinden tenslotte hun vertrouwde stoel.
Het orgel speelt de melodie van de liederen die in de viering zullen worden
gezongen.
Het scherm met het programma van de viering wordt opgestart.
Dan is het aan de voorganger(ster) om ons mee te nemen in een tocht die via
schuldbelijdenis, lofzang, de bijbel, langs het evangelie, de homilie, over de
geloofsbelijdenis, de niet onbelangrijke omhaling, de voorbeden die aansluiten bij het
thema van de dag, dankgebed, Onze Vader en communie voert.
Een slotlied besluit de viering en met de positieve noot “laten we heengaan met de
zegen van de Vader, de Zoon en de Geest en nog een hele goeie zondag” kunnen we
er weer tegen.
De homilie is dikwijls het onderwerp van gesprek na de viering en daarop hoor je
meestal opbouwende commentaar want die homelies bij ons, die mogen er zijn.

Zo ziet onze wekelijkse ontmoeting met God en onze kleine gemeenschap er uit.
In het raam van de veranderingen die op til zijn zullen wij dit uiteraard erg missen
dus we koesteren het zolang het kan.
En daarna zien we wel.
Allicht vinden we ergens anders onderdak of komen we op een andere manier toch
nog samen.
De blijde boodschap kan het niet maken om niet meer te klinken dus kijken we toch
hoopvol uit naar de toekomst.
Die nabije toekomst ziet er trouwens goed uit:
zaterdag 8 oktober eten we mosselen bij de KWB
Misschien lezen jullie dit na 8 oktober, dan zijn de mosselen allemaal op.
Groetjes uit de parochie H Lodewijk van Montfort

HEILIGE PIUS X.
WAT WORDT DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE?
In 2023 zullen de mensen van de Pastorale Eenheid
ons uitnodigen om daarover te praten en na te denken.
We willen er samen aan bouwen !!!
SAMANA BESTUUR EN KERN …
Op maandag 17 oktober.
COLLECTE MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober.
Het blijft héél belangrijk dat wij de Missies steunen.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!

SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING…
Jack van Wijk, zoontje van Samantha van Wijk en Joyce Van Eynde,
geboren te Deurne op 1 april 2022, te Deurne.
We wensen ouders en familie van harte Proficiat en een héél mooie toekomst voor
Jack !!!

STICHTING VICARIAAT ANTWERPEN NODIGT UIT …
Op woensdag 12 oktober worden we te 20.00 uur uitgenodigd
in het parochiehuis van Sint-Rumoldus, Louis van Craenstraat te Deurne.
Het zal deugd doen elkaar te ontmoeten en samen te praten over de toekomst !!!
KWB KOMT SAMEN VOOR STARTDAG …
Op zaterdag 15 oktober wordt het voor KWB weer een beetje Feest !!!
Proficiat voor het fijne werk dat jullie verrichten!
KERKRAAD SINT-ROCHUS …
Op dinsdag 18 oktober te 20.00 uur op de pastorie. Probeer er zeker ook weer bij te
zijn !!!
COLLECTE MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober. Het blijft héél belangrijk dat wij de Missies
steunen.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!

