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 h eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering
3e zondag van de maand koffie na de viering.
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 24 oktober. H. Antonius Maria Claret.

17.00 u. Avondviering

Zondag 25 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis.
Zaterdag 31 oktober.

17.00 u. Avondviering
Zondag 1 november. Hoogfeest Allerheiligen.
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Alfons Luyckx; Zlm. Voor
alle Overledenen van het voorbije jaar.
SINT- JOZEF
Vieringen …
Orde van dienst voor Sint-Jozef:
zaterdag 24 oktober

18u

eucharistieviering met voorganger Fred Sels.

zondag 25 oktober

11u45 eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.

SINT ROCHUS
Zaterdag 24 oktober. H. Antonius Maria Claret.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Zondag 25 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis . Zlm. voor Gaby Schepkens en haar

Familie; Jgt. voor Guy Hendrickx; Zlm. Louisa Gabriëls; Zlm.
Hugo Van Mol; Zlm. Lydia Wouters; Zlm. Maria Wuyts; Zlm.

René Van Bosstaeten; Zlm. Voor de Overleden leden
van Femma en KWB van het voorbije jaar. We denken vooral
aan Lydie Van den Eynde, aan Louis Pieters en Damiaan Vermeulen.
Maandag 26 oktober.

08.00 u Ochtendviering
Dinsdag 27 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
19.00 u Avondviering

Woensdag 28 oktober. HH. Simon en Judas, apostelen.

8.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering

Donderdag 29 oktober.
8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 30 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Zaterdag 31 oktober.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey.

Zondag 1 november. Hoogfeest Allerheiligen.
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Louisa Gabriëls;Jgt. Mevrouw Graene
Dagny; Zlm. Hugo Van Mol; Zlm. Lydia Wouters; Zlm. Maria Wuyts;
Zlm. René Van Bosstraeten; Zlm. Voor alle Overledenen van het voorbije jaar.
TEKST VAN WARD WENE …
Priester: tussen God en mens (4)
Inderdaad onze pastoors waren monumenten. Natuurlijk passeerden er ook een
resem onderpastoors, maar hierbij was er wel een grote verscheidenheid. Gelukkig is
de pastorie stevig gebouwd.
Want dat was wel nodig. Het ging het daar wel eens heftig aan toe tussen de
inwonende geestelijken. Niet altijd was men het met elkaar eens. Maar ook hierbij
waren er heel wat fantastische priesters. Laat mij toe een overzicht te maken
waarvan ik zeker weet dat het niet helemaal volledig is. Het was niet gemakkelijk
deze gegevens bij elkaar te krijgen, nu had ik niets aan internet.
Onder E.Hr. Pastoor Stanislas Vervoort
E. Hr. Janssens, van 28 -4-1894 tot 26-9-1910, 16 jaar, eerste onderpastoor, omdat
de parochie al gegroeid was naar 2600 parochianen verdeeld over een oppervlakte
van 900ha, sommigen woonden 2 tot 3km van de kerk, daarna pastoor DeurneRuggeveld.
E. Hr. Verelst, van 12-4-1902 tot 30-12-1925, 23 jaar, Bonden van het heilig Hart,
waren reeds opgericht in 1906, ijveraar voor de oprichting van de bibliotheek in de
villa Chafois, daarna pastoor Millegem, Mol.
E. Hr. Dille, van 26-9-1910 tot 2-12-1924, 14 jaar, daarna pastoor Kortrijk-Dutsel.
Onder E. Hr. Pastoor Franciscus Coveliers

E. Hr. Muës, van 28-1-1925 tot 28-9-1929, 4 jaar, stichter van de Symfonie SintRochus, daarna naar Hoboken.
E. Hr. Vetters, van 15-1-1926 tot 3-9-1928, 2 jaar, begin van de Kajotters op onze
parochie, KAJ en VKAJ, daarna pastoor Berchem-Gietschotel.
E. Hr. Borgers, van 3-9-1928 tot 22-1-1934, 6 jaar, vooral inzet voor de EK –werking,
de Eucharistische Kruistocht, daarna naar Boechout.
E. Hr. Vanderheyden, van 30-9-1929 tot 20-9-1943, 14 jaar, steun voor het
verenigingsleven en vooral voor de Zusters van het Groene Kruis, daarna
godsdienstleraar technische school van Borgerhout.
E. Hr. Aarts, van 29-1-1934 tot 10-9-1946, 12 jaar, richtte de Jongensbond en de
Madeliefjes op,
dichtte de Belijdenis en de Belofte, ontwerper van massaspelen voor Meivaart en
Chiromale, schreef boeken onder de naam T. Lindekruis, daarna leraar Koninklijk
Atheneum Antwerpen.
Onder E. Hr. Pastoor Holthof
E. Hr. Leyse, van 25-2-1936 tot 21-8-1937, 1 jaar, daarna Antwerpen-Sint
Laurentius.
E. Hr. Buysse, van 31-8-1938 tot 30-8-1939, 1jaar, ijveraar Hoveniersgilde, daarna
naar Oostburg, Nederland.
E. Hr. De Neef, van 3-11-1939 tot 9-12-1943, 4 jaar, daarna Niel.
E. Hr. Van Dijck, van 29-9-1943 tot 30-9-1955, 12 jaar, sociale werken, ijveraar
vanaf de start voor K.T. Opgang en Familia in 1945, start van turnkring Amaryllis in
1949, veel moeite gedaan voor het verkrijgen van de naam Holvoetplein, daarna
Antwerpen Christus Koning, 8 jaar, godsdienstleraar VTI-Lier, 20 jaar.
E. Hr. Tol, van 20-9-1945 tot 1958, 13 jaar, afkomstig uit Volendam in Nederland, dit
zorgde op onze parochie voor bezoek van zijn familie in de typische klederdracht en
voor van hieruit ook toeristische tochtjes naar Volendam, proost van Jongensbond en
Madeliefjes, startte de E.K.-moeders, daarna pastoor Lodewijk van Montfort.
E. Hr. Vanderstighelen, van 10-9-1946 tot 1957, 11 jaar, zang en kerkkoor,
volwassenverenigingen, daarna Berchem O.L.Vr.Middelares,5 jaar, Borgerhout O. L.
Vr. ter Sneeuw, 4 jaar, pastoor Schoten O.L.Vr.Koningin.
E. Hr. Van Gelder, juiste periode niet gekend, wankele gezondheid, proost van de
Christelijke Bond van Gepensioneerden, grote inzet voor de bibliotheek.
E. Hr. De Sutter, van 1957 tot 1967, 10 jaar, jeugdbewegingen en Familia, proost
gedurende de moeilijke periode bij aansluiting jeugdverenigingen bij Chiroverbond,
einde “Witte muur”, vuile was bij Familia oplossen, daarna Antwerpen-Luchtbal, 4
jaar, daarna Aalmoezenier bij het Belgisch leger in Duitsland.
Onder E. Hr. Pastoor Raes
Geen veranderingen.
Onder E. Hr. Pastoor Van de Wouwer
E. Hr. Heylen, van 1961 tot 31-12-1967, 6 jaar, ’t Pleintje, catechese, ontstaan +13
werking, daarna Pastoor Antwerpen Sint-Andries.
E. Hr. Scheelen, van 1964 tot 25-7-1970, 6 jaar, jeugdwerking, start jeugdclub ’t
Kelderke, start Chirovrienden, daarna verantwoordelijke voor de parochiale
catechese, Pastoor Antwerpen St-Joris, St-Antonius en St-Paulus.

E. Hr. Janssens, van 1968 tot 1979, 11 jaar, daarna Deurne Blijde Boodschap, 9 jaar,
Pastoor Deurne Pius X.
E. Hr. Van Win, van 1970 tot 1982, 12 jaar, proost van de Chiro, begon in 1975 met
de Jongerenkerk, daarna Hoboken.
E. Hr. Verdoodt, juiste periode niet bekend, knapenkoor De Merels en meisjeskoor
De Lijsters, moest de parochie plots verlaten…
E. Hr. De Schrijver, van 2-10-1973 tot 1980, 7 jaar.
E. Hr. Corten, juiste periode onbekend, vertrokken naar derde wereld.
E; Hr. Lemaire, juiste periode onbekend, ijverde vooral voor de werkgroep derde
wereld en vertrok in 1974 naar Peru.
E. Hr. Van Rompaey, juiste periode onbekend.
E. Hr.Sels, jeugdpastor, Chiro en Jongerenkerk.
E. Hr. Pater Verhaegen, juiste periode onbekend, daarna Pastoor Pulderbos.
E. Hr. Pater Leroy, parochiehulp van 1984 tot 1996, 12 jaar, grote ijveraar voor Kerk
en Leven, bijbelgroep en parochieadministratie, hielp onze parochie door de periode
zonder pastoor tussen het vertrek van Luc van de Wouwer en de komst van Fons
Houtmeyers, was toen administrator.
Onder E. Hr. Pastoor Houtmeyers
E. Hr. Pater Corry Bekers, parochiehulp, juiste periode onbekend.
E. Hr. Jacobs, stage in onze parochie in de periode van de viering van 100 jaar
parochie, zeer actief bij de voorbereiding, priester gewijd in onze kerk op 24 juni
1990, onderpastoor, ook voor Pius X, parochievicaris Deurne, aalmoezenier bij
Lourdesreizen, …
E. Hr. Willems, stage en priestergewijd in onze kerk op 14 juni 1992, daarna
aalmoezenier Sint Elisabeth Ziekenhuis Turnhout.
E. Hr. Lambrechts, priester gewijd in onze parochie op 11 december 1994,
parochiehulp tot 1996,
werd op 12 oktober 1997 pastoor in O.L. Vrouw Herentals.
Leo Dierckx, stage in onze parochie voor de opleiding tot diaken (1996).
Jeugdpastors: Wim De Groof (1994), Steven Leyder (1998), Kim Dupon (2000), Jan
Ardies (2002), Johan Rose en Katelijne Eeckeloo.
De zestiger jaren hebben ook zwaar hun stempel gedrukt op onze parochie, de H.
Mis in de volkstaal, de priester met het aangezicht naar de mensen, communie in de
hand, de preekstoel buiten gebruik, later verwijderd samen met een aantal beelden
en andere attributen. Ik ben er van overtuigd dat het toen ook een zware periode
was op de pastorie. Het verplaatsen van het altaar naar het midden van het kruis
van de kerk waar het nu nog staat, is daar zeker een voorbeeld van. In die
beginperiode had men een altaarpodium laten maken uit twee stukken op wieltjes,
dat kon dus naar links en rechts in de kruisbeuk weg gerold worden om de oude
toestand in de kerk te kunnen herstellen. Het altaar was een heel sobere moderne
houten tafel, veel te modern, die feitelijk niet paste bij het geheel van de kerk. Was
dat toen een soort van compromis waar progressief en conservatief mee konden
leven?
Alles was ook feitelijk heel beperkt in afmetingen. Men rekende er duidelijk niet op
dat de mensen en vooral ook de kinderen op dat podium bij vieringen zouden
kunnen plaats nemen. In 1965 werd dan het altaarpodium vergroot, niet meer

verplaatsbaar, het altaar vervangen door het altaar van de zijkapel achteraan en de
lezenaar gemaakt uit het onderstel van een offerblok en de staander voor een
misboek. En zo is het nu nog steeds. Het was ook niet altijd rozengeur en
maneschijn bij de verenigingen. De problemen tussen Jongensbond en Madeliefjes
en “de nieuwe Chiro” bij de aansluiting bij de Landsbond, de toneelkringen K.T.
Opgang en Atelier teater, Chiro en ’t Pleintje, ‘t Kelderke en Familia, Familia en de
Chirovrienden, Familia en de verenigingen die er huisden, enz… Maar steeds is men
het in meerdere of mindere mate eens geraakt, dikwijls door bemiddeling van een
“geestelijke” van op de pastorie.
Onze onderpastoors hebben ook enorm mee hun stempel op onze parochie gedrukt.
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
Door corona kregen we vragen van de verschillende Waelrantkoren
om tijdelijk in onze kerk te kunnen repeteren.
Dit op zondagavond het kamerkoor Waelrant
en ook op donderdagavond het kinderkoor.
Omdat corana-regels voor koorrepetitie het voorschrijven zingen zij/
- met mondmaskers
- laten de voordeur open voor verluchting en zetten ze ook de nooddeur open
en dit volgens de voorschriften van corona .
Tussendoor wordt de kerk ook gebruikt door Ehipassiko,
wegens te kleine ruimte in 't klokske.

HEILIGE PIUS X
OUDERAVONOD EERSTE COMMUNIE …
Op maandag 12 oktober kwamen de ouders samen.
Het werd een heel gezellige bedoening en een twintigtal
Eerste Communicanten werden ingeschreven.
Daarmee zijn we gestart en vanaf eind oktober
begint de voorbereiding.
We kijken weer uit naar een heel fijne weg
die we met deze jonge mensen mogen gaan.
SCHILDERING KERK EN PAROCHIELOKALEN …
Is het je ook opgevallen dat er de laatste maanden geschilderd werd?
Inderdaad alles kreeg weer een beurt en nu kan het er weer enkele jaren tegen.
Het is allemaal weer mooi.
Samen lukken we er inderdaad in om alles in orde te houden.
Héél veel Dank voor Uw medewerking hierbij.

SINT-JOZEF

Gezinsbond
De Gezinsbond was vroeger bekend als 'Bond van grote en van jonge gezinnen' en
daarvoor als 'Bond van kroostrijke gezinnen'. Ondertussen is de maatschappij
veranderd en is de Gezinsbond er voor alle gezinnen: kleine en grote, jonge en
grootoudergezinnen, éénouder en nieuw samengestelde gezinnen, ... De Gezinsbond
behartigt belangen, informeert, ondersteunt, verbindt, biedt voordelen en diensten
aan, organiseert activiteiten voor jong en oud, is een aanspreekpunt en wegwijzer.
We geloven dat gezinnen de basis zijn van een hechte samenleving, dat leden en
vrijwilligers een onmisbare kracht zijn om onze missie te realiseren.
In Deurne-Zuid hebben we een actieve werking met 19 bestuursleden, 40 vaste
medewerkers en zo'n 800 leden.
Helaas hebben wij vanaf 11 maart zeer veel activiteiten moeten annuleren wegens
de coronamaatregelen. Enkel onze (gratis) fiets- en wandelzoektochten vonden
plaats. Zo zullen ook ons grootouderfeest, ons ontbijtbuffet en onze cursus ‘koken
voor mannen’ dit schooljaar helaas niet doorgaan. Deze populaire activiteiten vinden
reeds jaren plaats in zaal Drakenhof en zijn zeer geliefd bij leden én niet-leden.
Vanaf november organiseren we terug enkele (voorlopig nog kleinschalige)
activiteiten voor jonge gezinnen. Hopelijk kunnen we volgend jaar onze gewone
jaarwerking terug opstarten (zwemlessen, tweedehandsbeurs, seniorenactiviteiten,
culturele groepsbezoeken).
Onze kinderoppasdienst is al sinds eind mei terug actief. Tijdens de lockdown enkel
voor ouders met opvangproblemen overdag, daarna ook meer en meer voor ouders
die eens een avondje ontspanning willen. Ook onze dienst kortingskaarten werkt
momenteel op volle toeren om te zorgen dat de verminderingskaarten NMBS (van
onze leden met minstens 3 kinderen) tegen eind dit jaar vernieuwd zijn.
Onze leden kunnen hun jaarlijks lidgeld (€ 42) gemakkelijk terugverdienen via een
ingenieus online spaarsysteem, dat de gezinszegels van vroeger heeft vervangen. Zo
krijgen onze leden spaarkorting in verschillende handelszaken. En in onze
verkooppunten kunnen ze lijnkaarten, treinpassen en bioscoopcheques aankopen
met spaarkorting.
Aanspreekpunt van Gezinsbond afdeling Deurne-Zuid: Luc Van Ocken, Waasdonk 89
- 03/321.28.02 - luc@vanocken.eu
Meer info vind je op https://deurnezuid.gezinsbond.be
Terugblik
Gebed van Franciscus
Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
HOMILIE
Franciscus
Matteüs 21,33-43
4 oktober 2020

Pol Hendrix

Met de zoon doelt Jezus in de parabel op zichzelf, hoe hij wordt gedood en
buitengesmeten door de joodse leiders, zij die zich Gods wijngaard hadden
toegeëigend. Maar de steen die werd afgekeurd is de hoeksteen geworden, een
beeld dat afkomstig is uit een van de psalmen (118). De wijngaard is dan weer een
mooi beeld om de scheppingsperiode en de vredesweek mee af te ronden, omdat
het een beeld is dat ons oproept om vruchten voort te brengen, vruchten van vrede,
rechtvaardigheid en zorg om de schepping. Een beeld dat ook een prachtig decor
vormt voor leven en werken van de heilige Franciscus die wij vandaag gedenken.
Over hem worden heel wat bijzondere verhalen verteld. Een van de bekendste wil ik
u voorlezen uit zijn levensbeschrijving.
Toen hij eens met zijn broeders langs een groep bomen liep, konden ze elkaar niet
verstaan vanwege het lawaai dat de vogels maakten. Franciscus besefte dat hij de
dieren tekort had gedaan en zei tegen zijn broeders dat ze even moesten wachten.
Hij gebaarde de vogels dat hij hen iets wilde zeggen. Onmiddellijk kwamen de
vogels die in de bomen zaten naar hem toe en allen bleven zonder te bewegen voor
hem zitten tot hij zijn preek had beëindigd. En ook toen gingen ze niet weg voor hij
hun zijn zegen had gegeven. En geen enkele vogel verroerde zich toen Franciscus
tussen hen door liep en hen met zijn pij raakte.
De inhoud van de prediking van Franciscus was in grote lijnen de volgende: “Mijn
dierbare zustertjes de vogels, jullie zijn God, je Schepper, veel dank verschuldigd en

je moet Hem altijd en overal verheerlijken, omdat Hij jullie de vrijheid heeft gegeven
om te vliegen waar je maar wilt en ook omdat Hij jullie dubbele kleding heeft
geschonken en enkelen van jullie in de ark van Noach heeft opgenomen opdat jullie
soort in stand zou blijven. Ook zijn jullie Hem veel dank verschuldigd voor het
element van de lucht, dat Hij jullie heeft toegewezen. Daarbij komt nog, dat hoewel
jullie zaaien noch oogsten, God jullie voedt en jullie de rivieren en bronnen geeft om
te drinken, bergen en dalen om je in veiligheid te brengen, en hoge bomen om er je
nest in te bouwen. En omdat je niet kunt spinnen of naaien, kleedt God jullie: jullie
en je kinderen. God bemint jullie dus wel in hoge mate, omdat Hij jullie met zovele
weldaden overlaadt. Hoed je daarom, geliefde zustertjes, voor de zonde der
ondankbaarheid, maar wees er altijd op bedacht God te verheerlijken.”
En terwijl Franciscus aldus tot hen sprak, deden al die vogeltjes hun bekjes open,
strekten zij hun halsjes, spreidden zij hun vleugeltjes uit en bogen zij eerbiedig hun
kopjes tot aan de grond en toonden zij door gebaar en getjilp dat de woorden van de
heilige vader hun groot genoegen deden. En Franciscus deelde die vreugde en
blijdschap met hen en verbaasde zich zeer over die grote hoeveelheid vogels en over
hun prachtige verscheidenheid en over de aandacht waarmee zij naar hem luisterden
en alle schuwheid hadden afgelegd; en daarom prees hij in hen godvruchtig de
Schepper.
En toen Franciscus zijn prediking besloot, maakte hij een kruisteken over hen en gaf
hun toestemming om weer weg te vliegen. Daarop vlogen al die vogeltjes tegelijk op
onder wonderschoon gezang en gingen in vier groepen uiteen volgens het kruis dat
Franciscus over hen had gemaakt. Zo vloog een deel naar het oosten, een ander
deel naar het westen, de derde groep vloog naar het zuiden en de vierde naar het
noorden, en iedere groep zong al vliegend zijn mooiste lied. En door zingend uiteen
te gaan naar de vier windstreken der wereld, volgens het kruisteken dat Franciscus
over hen had gemaakt, gaven de vogels te kennen dat de boodschap van Christus’
kruis zoals zij door Franciscus weer was opgevat, door hem en zijn broeders in heel
de wereld moest worden uitgedragen en dat die broeders evenals de vogels niets op
deze wereld in eigendom moesten hebben, maar zich voor hun levensonderhoud
moesten verlaten op Gods Voorzienigheid alleen. Tot lof van Christus. Amen.

(Fioretti 16)

Ik weet dat dit een sprookjesachtig verhaal is en dat dit je zou kunnen aanzetten om
er geen geloof aan te hechten. Maar dan wil ik er op wijzen dat ook het evangelie
ons dingen over Jezus vertelt, die meer waarheid bevatten dan dat ze waargebeurd
zijn. Dus hoop ik dat je begrijpt dat Franciscus, net als Jezus, een zeer bijzondere
indruk op mensen heeft gemaakt. Mag dit verhaal de juiste snaar raken, een die
onze zin voor verwondering aanscherpt.

SINT-ROCHUS
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Maria Wuyts, weduwe van Jan Mermans, geboren te Schoten

op 10 november 1935 en in haar woning in Deurne onverwacht
overleden op 4 oktober 2020, Dascottelei 89.
René Van Bosstraeten, weduwnaar van Irma Flipsen,
levenspartner van Liliane Tranchant, geboren te Berchem
op 19 december 1924 en overleden te Deurne,
Residentie Ruggeveld, op 10 oktober 2020, Boekenberglei 2.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
DENK AAN HET WINTERUUR …
Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober mogen we een uurke
langer slapen. Denk er aan !!!
FEMMA VERGADERING KERNLEDEN …
Op woensdag 28 oktober te 20.00 uur in Familia.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!
OKRA BRENGT NIEUWS …
Na crisisberaad heeft het dagelijks bestuur besloten om alle activiteiten
van OKRA te stoppen tot einde november, om twee redenen:
1. Verslechtering van de coronacijfers en besmettingsgevaar.
2. Zaal Familia is tijdelijk verhuurd aan de Dokters van het Volk, die de zaal
tijdelijk zullen gebruiken voor vaccinaties en dergelijke. Dat brengt mogelijk
extra besmettingsgevaar voor onze leden die tot een zéér kwetsbare groep
behoren.
Het bestuur rekent op Uw begrip voor deze beslissing,
en wenst U allen een gezonde toekomst.
Voor mededelingen of vragen kunt U steeds terecht bij Wim Nagels 03/ 321 68 23
of bij iemand anders van het bestuur.

