
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 26 november. H. Johannes Berchmans. 
Avondviering om 17.00 u. 
Zondag 27 november 2022    Eerste zondag van de advent. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  
Zaterdag 3 december. O.L.Vrouw op zaterdag. 
Avondviering om 17.00 u. 
 
 
SINT-JOZEF 
 
Zondag 27 november 2022    Eerste zondag van de advent. 
11.45 uur eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix. 
Lector: Marc D'hondt. 
 
                    
SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 26 november. H. Johannes Berchmans. 
Avondviering om 18.00 u. 
Zondag 27 november 2022    Eerste zondag van de advent.  
08.30 u. Ochtendviering.  
09.30 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Gaston Vermeire; Zlm. Emmy 
Van den Wijngaert en Zlm. Ange Reynaerts.  
Maandag 28 november.  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 29 november.  
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag  30 november. H. Andreas, apostel. 
08.00 u. Ochtendviering.  
Donderdag 1 december. H. Eligius. 
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 2 december. Zalige Jan Ruusbroec. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Zaterdag 3 december. H. Franciscus Xaverius. 



8.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering. 
 

 
In de Sint-Rochusparochie is 75% van de kerkgangers  
ouder dan 70 jaar. 
 
Na de bevraging van de kerkgangers kwamen we voor onze parochie toch wel tot 
enige afwijking ten opzichte van andere parochies van Deurne-Zuid.  
68 mensen vulden een vragenlijst in. 
Van die 68 mensen waren 28 ouder dan 70 jaar, 23 ouder dan 80 jaar en 1 ouder 
dan 90. Opvallend is toch wel het grote aantal 80 jarigen.  
Dus slechts 16 kerkgangers waren jonger dan 70. 
Hierbij 2 veertigers, 5 vijftigers en 9 zestigers.  
Waarschijnlijk hebben we wel het oudste publiek van de parochies van Deurne-Zuid.  
Opmerkelijk is toch ook dat 22% van de tachtigjarigen nog op een of andere manier 
actief meewerkt aan de vieringen.  
Dat percentage is even groot als bij al de anderen.  
Als de tendens op gebied van ouderdom zich voortzet, wat heel waarschijnlijk is,  
dan is binnen 10 jaar 95%van de kerkgangers ouder dan 70.  
Op een natuurlijke wijze zal er dus waarschijnlijk een eind aan komen… 
binnen x aantal jaren.  
Vroeger zorgden ziekten als corona of oorlogen voor een grotere toeloop naar de 
kerk maar zelfs dat werkt niet meer.  
Corona zorgde voor een vermindering van het aantal kerkgangers en de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne had ook duidelijk geen invloed. 
Bijna 77% woont wekelijks de vieringen bij. Dus vele trouwe kerkgangers.  
Er is een heel hoge tevredenheidsgraad over de vieringen.  
94% over het voorgaan, 91% over de teksten en de homelies.  
87% vindt ons kerkkoor een meerwaarde voor de vieringen.  
69% smaakt andere mechanische muziek ter ondersteuning van en 37% houdt van 
stille vieringen.  
Als er in onze kerk geen vieringen meer zouden zijn  
dan zou 47% naar een andere viering in Deurne-Zuid gaan.  
Maar we mogen gerust stellen dat indien er geen viering meer in Deurne- Zuid zou 
zijn meer dan de helft zou afhaken. 
30% zou dan niet meer naar de kerk gaan.  
37% van de kerkgangers komen met de auto naar de kerk en daarvan vindt 50% dat 
er genoeg parking is aan de kerk.  
Ondanks de vrij hoge ouderdom komt toch de helft van de kerkgangers te voet naar 
de kerk.  
Hieruit besluiten we dat de afstand tot de kerk dan niet danig groot is.  
12% komt met het openbaar vervoer, de taxi of de fiets.  
Vele mensen die ouder zijn dan 70 jaar dragen dus onze wekelijkse vieringen.  
Hun inbreng is dan ook nog eens zeer hoog op het gebied van materiële hulp zoals 
het poetsen van de kerk, versieren of het uitvoeren van klusjes.  
Het “nà Fons tijdperk” kondigt zich dus niet al te positief aan.  
Men kan zich inderdaad beginnen af te vragen of de parochie die zal doorgaan,  



wel de hoofdvogel heeft afgeschoten?  
Ook al zullen we er het bijltje niet bij neerleggen, toch denken we, dat ons 150 jarig 
bestaan kunnen vieren als parochie,  
toch wel een zware uitdaging wordt.  
Toen we ons honderdjarig bestaan vierden twijfelde daar niemand aan…  
Maar tijden veranderen… 
 
Ward Wené. 
 
 

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 
 

HEILIGE PIUS X. 
 
DE ADVENT BEGINT … 
 
Op zondag 27 november vieren we de Eerste Zondag van de Advent. 
Het wordt weer een sterke tijd van voorbereiding op Kerstmis. 
Laten we ook aandacht geven aan bezinning en gebed. 
We kijken uit naar Kerstmis !!! 
 
 

SINT-JOZEF  
 

SECRETARIAAT SINT-JOZEF. 
Boekenberglei 217,  2100 Deurne. 
 
  
OKRA SINT-JOZEF ZOEKT 
 
Ben jij een verwoed verzamelaar en wil je graag je collectie eens tonen aan de 
buitenwereld of heb je een creatieve hobby en geef je graag een demonstratie 
hiervan, dan is de verzamelingententoonstelling  en creatieve hobbybeurs op 21 en 
22 oktober 2023  
in zaal Drakenhof een unieke kans om je talenten te tonen. 
Deelnemen is gratis.   
Heb je interesse, stuur dan een mailtje  
naar georgeherygers@skynet.be.    
Vermeld je naam, adres, telefoongegevens,  
mailadres en een korte omschrijving  
van je verzameling of je creatieve hobby.   
Geen mailadres, telefoneer dan  
naar Herygers-De Wit, 03 322 54 45.   
Meer informatie krijg je via mail of telefoon. 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 

mailto:georgeherygers@skynet.be
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
 

SINT-ROCHUS. 
 
ZONDAG 27 NOVEMBER VIEREN WE  
DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
 
Het mag weer een tijd worden om tijd te geven 
aan bezinning en gebed in voorbereiding van Kerstmis!!! 
 
KWB WIJKMEESTERSVERGADERING… 
Op donderdag 24 november om 20 uur 
worden we weer verwacht in Familia. 
Probeer er zeker ook bij te zijn ! 
 
KWB NODIGT UIT VOOR MOSSELAVOND … 
Op zaterdag 26 november. 
 


