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 12 november. H. Josafat.

Avondviering om 17.00 u.

Zondag 13 november. Drieëndertigste Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Jos Nahoul.
Zaterdag 19 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
H. Hildegard van Bingen.
Avondviering om 17.00 u.
SINT-JOZEF
Zondag 13 november 2022 Drieëndertigste zondag door het jaar
11.45 uur woord- en communiedienst met voorganger Steven Simons.
Misintentie: jgt Georges Van Delm.
SINT ROCHUS
Zaterdag 12 november. H. Josafat.

Avondviering om 18.00 u.

Zondag 13 november. Drieëndertigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Emmy Van den Wijngaert.
Maandag 14 november.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 15 november. H. Albertus de Grote.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 16 november. H. Margarita van Schotland
en H. Gertrudis van Helfta.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 17 november. H. Elisabeth van Hongarije.
08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 18 november. Kerkwijdingsfeest van de Basilieken
van de H. Petrus en H. Paulus.

08.00 u. Ochtendviering.
Zaterdag 19 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
8.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
HEILIGE PIUS X.
DANK VOOR DE VIERING VAN ALLEHEILIGEN …
Héél veel Dank omdat we met heel velen samen zijn gekomen op de viering van
Allerheiligen.
Onze geliefde overledenen werden er herdacht en we hebben samen voor hen
gebeden !

SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Vaarwel Irène Van Impe
Met zonnige en feestelijke muziek van Harry Bellafonte, Demis Roussos en anderen
werd vorige maand in een goed gevulde Sint-Jozefkerk afscheid genomen van de
101-jarige Irène.
Zij was weduwe van Jan De Smet en een dame die van het leven genoot met familie,
buren, vriendinnen, op de markt, in het verenigingsleven en ook in het WZC
Europasquare.
Haar kleinzoon Peter Verstappen kennen sommigen misschien nog als jeugdpastor in
Deurne of als voorganger woord- en communiediensten.
Als evangelie werd gekozen voor Johannes II, 1-12, een bruiloftsverhaal dat op het
eerste zicht beter past bij een trouwfeest dan bij een uitvaart.
Maar daar waren verschillende redenen voor: in de eerste plaats was Irène graag op
feestjes.
We herkennen haar ook een heel klein beetje in de moeder van Jezus en hoe zij daar
aanwezig was.
Met de komst van Jezus wordt er immers slechts de beste wijn geschonken en wel in
overvloed.
Deze wijn is voor iedereen, zomaar om niet en uit genegenheid gegeven.
Dit is dan ook meer dan zomaar een teken dat Jezus hier stelt, want het verwijst
naar het blijvende feestmaal van het Koninkrijk van God, waarop wij allen zijn
uitgenodigd.
Irène heeft er op haar manier een feest van proberen te maken, met al het goede
dat zij in zich had.

Pol Hendrix riep de aanwezigen op dat ook te doen, met diezelfde positieve
ingesteldheid, met diezelfde gulheid, diezelfde gastvrijheid en vooral ook diezelfde
dankbaarheid.
Dank u, Irène, dank u voor uw aanwezigheid en hou alvast wat plaatsen voor ons
vrij…
Teksten van José Gabriel Deferm voor een lange winteravond vind je
alleszins naar believen in zijn recentste poëziebundel “Mijn fietstas vol
woorden”.
Het boek begint met de ontmoeting tussen Pablo Neruda en zijn postbode, zoals in
de film “Il postino” die heel wat mensen heeft ontroerd.
De verliefde postbode bewondert de Chileense dichter en begint zelf te schrijven
om zijn geliefde te verleiden met mooie woorden.
In enkele gedichten in dit werk verschijnen direct of zijdelings de postbode en de
dichter.
Verder schrijft José vaak over de kwetsbaarheid van het leven in een eenvoudige en
poëtische taal.
Ook vanop de fiets van de postbode lees je beschouwingen en wordt er stil gestaan
bij gevoelens waar men altijd naar kan terugreizen.
In de bundel vind je tevens verhalen en gedichten geschreven voor familie en
vrienden.
Voor heerlijke en hartelijke leesmomenten kan je het boek aanschaffen dat
uitgegeven werd bij Het Punt.
Meer informatie bij auteur José Deferm die voor onze parochie al heel veel jaren
doopcatechese geeft aan jonge ouders, via e-mail josegabri.deferm@skynet.be.
De prijs van het boek bedraagt 20 euro.
Misschien een geschikt geschenkidee voor de kerst- en Nieuwjaarsperiode.

SINT-ROCHUS.
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Angèle Reynaerts, weduwe van Robert Goyvaerts, geboren te Antwerpen op 10 mei
1920 en overleden te Deurne op 23 oktober 2022,
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

