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
COLLECTE MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober is de collecte voor de Missies.
Van harte aanbevolen.
Zaterdag 22 oktober. H. Johannes Paulus II, paus.
Avondviering om 17.00 u.
Zondag 23 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis .
Zaterdag 29 oktober. O.L.Vrouw op zaterdag.
Avondviering om 17.00 u.

SINT-JOZEF
Dertigste zondag door het jaar - zondag 23 oktober 2022
Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix om 11.45 uur
Lector: Josée Rombouts.
Misintentie: jgt Pieter Lenaerts

SINT ROCHUS
COLLECTE MISSIEZONDAG …
Op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober is de collecte voor de Missies.
Van harte aanbevolen.
Zaterdag 22 oktober. H. Johanes Paulus II, paus.
13.00 u. Huwelijksviering Steve Demaeght en
Elen Petrosyan.
Avondviering om 18.00 u.
Zondag 23 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.
08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Guido Van Giel en Louisa Allegoet.
Maandag 24 oktober. H. Antonius Maria Claret.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 25 oktober.
08.00 u. Ochtendviering
Woensdag 26 oktober.
08.00 u. Ochtendviering.
Donderdag 27 oktober.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 28 oktober. HH. Simon en Judas.
08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 29 oktober. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
8.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.

Verwerking van de vragenlijst aangaande het kerkbezoek.
De bevraging van de kerkbezoekers had plaats op de weekenden van 3, 4 en 10, 11
september 2022 in de vier parochiekerken van Deurne-Zuid.
87 mensen hebben de vragenlijst al dan niet volledig ingevuld waarvan 78% in de
Sint-Rochuskerk en 22% in de kerken van Sint-Jozef, Pius X en Lodewijk van
Montfort.
De beschouwing die hier gegeven wordt is dus gebaseerd op het totaal getal van 87.
Dus geen aparte parochies.
Voor Sint-Rochus zou dat kunnen maar voor Sint-Jozef, Pius X en Lodewijk van
Montfort afzonderlijk is het aantal deelnemers te gering om een objectief resultaat te
geven.
Uit de bevraging blijkt het volgende.
72% van de kerkgangers is ouder dan 70 jaar.
23% valt in de groep van 40-50-60 jarigen en 5% is jonger dan 40 jaar.
Dus het kerkbezoek wordt gedragen door 70+.
Als deze tendens zich voortzet is binnen 10 jaar,
95% van de kerkgangers ouder dan 70 jaar.
79% zijn trouwe wekelijkse kerkgangers.
38% zijn sporadische bezoekers.
Er is een zeer grote tevredenheidsgraad over de vieringen van 94%.
85% vindt het opluisteren van de vieringen door een kerkkoor een meerwaarde. 69%
is ook tevreden met mechanische muziek. 35% is voor en 57% tegen stille missen.
Als er in de eigen parochiekerk geen vieringen niet meer zouden zijn dan zou 48%
naar een andere kerk in Deurne-Zuid gaan. 51% niet.
40% daarvan zou niet meer gaan. Dus de helft zal wegvallen.
Dat percentage zal nog groter zijn, indien men niet meer naar een viering in DeurneZuid zou kunnen gaan, en men zich naar Deurne-Centrum of Noord zou moeten
verplaatsen.
35% van de kerkgangers komt met de auto naar de kerk en even veel mensen
komen er te voet.
10% komt met het openbaar vervoer en 20% met de taxi of met de fiets.
58% vindt dat er genoeg parking is aan de kerk. 26% vindt dat niet.
Hier zijn natuurlijk de omstandigheden aan de vier kerken van Deurne-Zuid wel danig
verschillend.

22% van de kerkgangers werkt op een of andere manier actief mee aan de vieringen,
lector, zang, preken, koster, klusjes, poets of versiering.
Met ook weer een groot percentage bij 70+.
Welke conclusies kunnen we hieruit voorzichtig trekken?
Het stoppen met vieringen in kerken van Deurne-Zuid zal een halvering van de
kerkgangers voor gevolg hebben.
De overblijvende kerk heeft nood aan parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang
van de kerk wegens de steeds ouder wordende kerkgangers.
Deze bezoekers zorgen er ook voor dat we in feite voor een natuurlijk
uitstervingsscenario staan.
Wat binnen 10 à 15 jaar?
Dit zijn wel allemaal cijfers om wel eens even over na te denken.
En naar de toekomst toe zullen er zich misschien ook meer en meer financiële
problemen gaan stellen om de kerkgebouwen te onderhouden en de werkingskosten
te betalen.
Op kerkraden weegt nu ook al het probleem van de hoge energieprijzen.
En met de winter voor de deur…?
Oorspronkelijk zijn vele kerken feitelijk niet gebouwd om te verwarmen.
In Duitsland pleit men nu al voor onverwarmde kerken.
Kerken worden voor het grootste deel verwarmd met stookolie en gas en dit zijn
natuurlijk dure brandstoffen.
Er komt bij ons ook wel druk op de kerkraden om de thermostaat in de kerken nog
een paar graden lager te zetten.
Laat ons hopen op een zachte winter…
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HEILIGE PIUS X.
SAMANA NODIGT UIT …
Donderdag 28 oktober om 14 uur.

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

De laatste zondag van september werden alle vrijwilligers
voor- en achter de schermen van de Sint-Jozefparochie uitgenodigd
voor een heerlijke brunch bij de start van het nieuwe werkjaar 2022-2023.
Dankbaarheid voor al hetgeen gepresteerd werd in de verenigingen,
in de kerk en in de parochiezaal stond centraal en ook
in de eucharistieviering werd vooruitgekeken
naar een veranderend toekomstbeeld.

De tekst van Luc Vandenabeele
over de aanstekelijke vonk van vrijwilligers
zorgde voor een stil en aandachtig moment:
Een vonk in mij,
iemand sprak mij aan,
iemand nodigde mij uit,
iemand zag mijn gedrevenheid,
iemand had mijn vrijwilligheid nodig,
iemand zag mijn talenten
iemand respecteerde mijn grenzen

SINT-ROCHUS.
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING
Lie Tansens, zoontje van Steven Tansens en Rita Omoruyt, geboren te Deurne op
13 november 2021, 4 te Deurne.
We wensen ouders en familie van harte Proficiat en een héél mooie toekomst voor
Lie !!!
en vrienden onze innige deelneming aan.
MISSIEZONDAG 23 OKTOBER.
We willen bidden voor de Missies en we willen ook
de collecte houden voor het bijzondere werk van de Missies.
VERGADERING KERNLEDEN FEMMA …
Op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!
K.W.B. WIJKMEESTERSVERGADERING …
Op donderdag 27 oktober om 20.00 uur.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!

