DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
GEEN KERKDIENSTEN …
Het is ook voor ons belangrijk dat we ons houden aan de regels.
Alvast tot 13 december mogen we dus geen Eucharistievieringen doen in onze
kerken.
Er mogen wel begrafenissen doorgaan maar het aantal aanwezigen wordt dan wel
beperkt tot 15 personen.

We hopen natuurlijk dat we met Kerstmis opnieuw samen kunnen vieren.
Wees zelf ook voorzichtig en probeer je echt aan de regels te houden!
De Koning der koningen blijft roepen!
Al 85 jaar viert Chirojeugd Christus Koning.
En wij waren er op onze parochie van het begin af bij!
Vorige zondag, 22 november, vierde men met gesloten deuren, enig in de
geschiedenis, het Christus Koningfeest in de kerk, dus zonder veel luister. Het feest
van “Christus Koning van het heelal” werd ingesteld door paus Pius XI in 1925, bij
het zestiende eeuwfeest van het concilie van Nicea. Hij schreef daarvoor de encycliek
Quas Primas. “Dominus Noster Jesus Christus Universorum Rex”, de titel benadrukte
Jezus hoge graad van volmaaktheid waardoor Hij alle schepselen overtreft. De term
Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus; Koning,
Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius
Pilatus; “… Ik ben koning. Met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de
wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid…” (Joh; 18.37)
Het feest werd oorspronkelijk gevierd op de laatste zondag van oktober. De iets
minder jonge Jongensbond-, Madeliefjes-, en Chiroleden onder ons weten dat nog
goed. Sinds het tweede Vaticaans Concilie, dus de jaren zestig, werd het feest
verplaatst naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de vijfde zondag voor
kerstmis. Het feest van de viering van de universele heerschappij van Christus
Koning is nu de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar. Het valt altijd op de zondag
in de periode van 20 tot en met 26 november.
Op tweede Paasdag 1934 stichtte E. Hr. Aarts de Jongensbond en de Madeliefjes met
als doel jonge strijdende Christenen te vormen. In 1935 werd besloten het Christus
Koningfeest, toen dus op de laatste zondag van oktober, als hoog dag te nemen en
met luister te vieren. Het labarum of Christusmonogram of chi-rho, behoorde naast
het kruis en het ichthus (vis) symbool tot de belangrijkste symbolen om Jezus
Christus mee aan te duiden. Ze verwezen naar het oudere zonnerad. Het
Christusmonogram werd het symbool van de jeugdbeweging. Het werd meegedragen
op vlaggen, wimpels en op het uniform. Het was alom zichtbaar. Het
opvoedingsideaal was de eerste 25 jaar zeer sterk doordrongen van de Christus

Koning gedachte. Aan Hem droegen zij hun jeugd op, in dienst aan hun volk: “Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus.”
E. Hr. Aarts dichtte “Mijn Belijdenis” en de Belofte. Hij bedacht de
belofteplechtigheid, de vlaggengroet en de strijdkreten.
Chirokameraden de Koning ons wacht. Hoort nu dringend zijn roep en zijn stem.
Zijn wil in ons hart wordt een stormende kracht, in ’t gelid, in de rangen voor Hem. “
Zingt het lied van de vorst, zingt het koningenlied want de Koning der Koningen
roept.
Neen, wij strijden voor wereldse koningen niet, Want de koning der Koningen roept.
Het was inderdaad allemaal nogal op “strijden” gericht, maar dat paste toen volledig
in het tijdsbeeld. Marcheren, sport, veel kamp- of vechtspelen, strijdliederen, maar
ook aandacht voor stilte en geloofsbeleving. Het klassieke Christus Koning
programma zag er als volgt uit: groepsmis in de kerk, daarna optocht door de
parochie, trommels voorop iedereen in uniform, geen truien of jassen ook al kon het
eind oktober fris zijn. In de namiddag ging men naar het Lof met de
belofteplechtigheid en de aanstelling van nieuwe leidsters en leiders. Zij kregen toen
hun witte koord en ’s avonds was er een opvoering in Familia of in de turnzaal van
de school, toen ook chirolokaal. Maar tijden veranderen en in 1961 vond men het
noodzakelijk om niet meer alleen een eigen koers te varen maar aan te sluiten bij de
Landsbond van Chirojeugd, die alle Chirogroepen van Vlaanderen verenigde. Het
doel werd een beetje bijgesteld: een midden scheppen waar jongeren zich konden
uitleven in spel, sociaal leren leven en groeien tot bewust beleven van het geloof.
Maar de Christus Koningvieringen bleven bestaan. Maar ook hier kwamen er
veranderingen, vlaggen en symbolen werden aangepast en in de jaren zeventig
kwam er een nieuw uniform, kentekens en kleuren voor de afdelingen. In de jaren
tachtig werd de X uit het Christusmonogram uitgerekt tot een open cirkel, om te
tonen dat Chiro een gemeenschap was die een kring vormde, die op zich zelf stond
maar ook openstond voor de onmiddellijke omgeving en de wereld. Chiro was toen
ook duidelijk in een dal. Er gingen 20000 leden en 100 groepen verloren. Maar het
maakte internationale vertakkingen in Latijns Amerika en Afrika. Chiro werkt nu via
de internationale koepel Fimcap samen met jeugdbewegingen over de gehele wereld.
De Waalse zustervereniging heet Patro. Chiro is nu met meer dan 100.000 leden de
grootste jeugdbeweging in Vlaanderen.
Men draagt nu geen uniformen meer maar Chirokleren. Vele Chirogroepen houden
ook vandaag nog de Christus Koningtraditie in ere maar met een eigentijdse
invulling, bijvoorbeeld een familiedag of een groepsdag, maar ook met misvieringen,
bezinningen of stilvalmomenten. De naam voor Christus Koning werd “Kriko”.
Tijdens de belofteaflegging belooft men nu trouw te blijven aan de afdelingsgeest en
de Chiro idealen en krijgt men
dan een belofteteken, het is feitelijk niet te
geloven, dat praktisch volledig overeenstemt in vorm en symbool, het oude X P
teken, met het kenteken dat wij vroeger in de Bond op ons uniform droegen.
In 2020, noemt Chiro, Christus Koning geen koning van een land, niet van een groot
paleis, maar een leider, een herder, die zorgt voor de mensen die Hem toevertrouwd
zijn. Een Chirogroep probeert ook te zien wanneer iemand eenzaam of gekwetst is,
uitgesloten wordt of ziek. Ze doen hun best om goed te doen voor iemand anders
ook al is dat soms lastig. Ze willen zich samen inzetten om van de wereld een toffere
plek te maken.
Maar ook hier heeft corona alle geplande initiatieven van de tafel geveegd.

Het jaarthema voor Chiro 2020-2021 is ONVOORSPELBAAR. Men had in deze
coronatijden niets beter kunnen bedenken.
“Ik blijf in de Chiro geloven
en ik stuur een ballon naar boven,
’t is het teken, ’t is het verhaal,
van kind’ ren dat ik je zing,
van Chiro een uitdaging.”
Wat heeft het me deugd gedaan dit artikel te kunnen schrijven.
Prachtig toch dat onze jeugdidealen nu nog verder leven!
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.
WEES VOORZICHTIG EN MOEDIG OOK MENSEN AAN …
De lockdown raakt ons allen en doet soms pijn.
We hebben elkaar inderdaad héél hard nodig.
Ik ben ook héél blij dat er héél hard gewerkt wordt aan vaccins.
Hopelijk geven die het verwachte resultaat.
Goede moed !!!
DE ADVENTSKALENDERS LIGGEN KLAAR …
Zie verder bij de tekst van Sint-Rochus
hoe je een kalender kan bekomen.
Samen bereiden we ons voor op Kerstmis
en we hopen dat we dan weer samen kunnen vieren in onze kerk.

SINT AUGUSTINUS HEEFT VOOR ONS EEN BOODSCHAP…
Laat heb ik U bemind,
Schoonheid, zo oud en zo nieuw,
laat heb ik U bemind.
Ach, Gij waart binnenin en ik was buiten.
daar zocht ik U en begreep niet de zin
van de mooie dingen die Gij hebt gemaakt.
Gij waart bij mij, maar ik niet bij U.
Al die dingen die niet eens zouden zijn
als zij niet waren in U,
hielden mij ver van U weg.
Gij hebt geroepen met luide stem
en Gij hebt mijn doofheid doorbroken.
Door uw glans en uw schittering
hebt Gij mijn blindheid verjaagd.
Gij spreidde zoete geur, ik heb U ingeademd
en loop nu verlangend achter U aan.
Ik mocht U proeven
en nu honger en dorst ik naar U.
Gij hebt mij geraakt
en in mij het verlangen naar uw vrede ontvlamd.
O liefde die altijd brandt en nooit zult doven!
O heilige liefde, mijn God, doorgloei mijn hele wezen!
EEN PAROCHIAAN DIE HEEL BLIJ IS
MET DE ATTENTIE VAN SAMANA …
“Donkere tijden”
Een donkere, grijze maandagmorgen.
Nog wat lanterfanten na het ontbijt……
Wat moet een mens anders doen ?
Plots een onverwachte deurbel… Wie kan dat zijn ?...
Van zodra de deur opengaat, galmt er een warme stem door de gang :
“Ik ben hier met een kleine attentie !”
Het was alsof plots de zon binnen kwam !

In een tijd dat bijna alle sociale contacten wegvallen heeft
Samana toch warmte en licht weten te brengen !
Dank u wel aan alle medewerkers van Samana !

SINT-JOZEF
Abonnering Kerk en Leven 2021
Wellicht ontving u intussen al een brief in verband met abonnering of herabonnering
van het parochieblad of viel uw oog op een overschrijvingsformulier. Het
parochiesecretariaat van Deurne, Sint-Jozef kan u altijd van dienst zijn indien u
hiervoor hulp wenst. Voor de prijs van 40 euro ontvangt u iedere week toch “iets
meer”! Met dat iets meer bedoelen we: iets meer diepgang, met meer zin en
betekenis. Week na week wordt er op zoek gegaan naar wat echt van waarde is
zowel in onze kerk als daarbuiten. U kan er ook veel terugvinden wat de parochie
Sint-Jozef u te bieden heeft: de regeling van de vieringen, contactpersonen en nog
zoveel meer. Na corona krijgt u opnieuw de parochiekalender. Een aantal
activiteiten zijn intussen terug opgestart. Voor meer informatie hierover kan u
terecht bij de verantwoordelijken van de verenigingen.
Wilt u niets missen? Hernieuw dan uw abonnement of vraag inlichtingen op het
parochiesecretariaat.
Advent 2020
In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen
in onze samenleving.
Met het aansteken van kaarsen op de adventskrans
drukken we ons verlangen uit
dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen
in een goede en veilige woning.
De koude hand van de duisternis ligt zwaar
op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Zie de wereld aan
en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven,
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld

als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Welzijnszorg 2020
Normaal zouden we volgend weekend de advent ingaan. Door de strengere lockdown maatregelen kunnen we jammer genoeg niet samenkomen om te vieren.
“Onbetaalbaar” is het thema van Welzijnszorg in de komende weken. Een goede
woning zou voor onbetaalbaar mooie momenten moeten zorgen. Maar voor één op
de vijf huishoudens is wonen onbetaalbaar. En dat vindt Welzijnszorg
onaanvaardbaar. Het huidige woonbeleid biedt onvoldoende oplossingen. Samen
met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in
armoede op de agenda. Zij voeren campagne voor het recht op wonen in een
kwaliteitsvolle betaalbare woning zonder woonzorgen.
Wie graag de adventskalender van Welzijnszorg aanschaft aan de prijs van 2,50 euro
kan terecht op het parochiesecretariaat of via mail: sintjozefdeurne@skynet.be.
Desgewenst wordt die ook thuis afgeleverd.

SINT-ROCHUS.
HET VERWAARLOOSDE HOFKE
Hier zit ik dan op de bank met de afbladderende verf midden een verwilderde tuin.
Hoeveel uren heb ik hier niet doorgebracht met Sam. We waren wat men noemt
gezworen kameraden, Sam en Dirk. Samen onze middelbare school doorgeworsteld.
Hoewel worstelen? Sam was een kei in wiskunde en wetenschappen, ikzelf vond mijn
plezier in talen, letterkunde…
En toen kwam de unief. We waren geen van beiden uitgaanstypen, sport
interesseerde ons maar matig. En op een dag zei de opa van Sam: “Jongens altijd
met jullie neus in de boeken dat is toch niet gezond, jullie hebben wat beweging en
frisse lucht nodig. Achter mijn tuin ligt er een braakliggend terreintje, ik noem het
mijn verwaarloosd hofke. Vermits jullie toch natuurliefhebbers zijn, leef je daar eens
uit.
Hoeveel uren hebben we er niet doorgebracht? We leerden er de voldoening zelf een
struik of boompje te planten. We genoten er van ónze azalea, ónze magnolia…
Verwonderd over wat er op zulk klein stukje grond groeide en bloeide. Fier op ons
zelf aangelegde grasperk. Tot Diggy de Mol roet in het eten kwam strooien. Hoe we
ook jacht op hem maakten, het kleine diertje was ons altijd te slim af. Hij gooide
zandheuveltjes op en trok zijn gangen over ons mooi aangelegd paadje. Ik stampte
zijn ritten plat maar na vijf minuten was de schelm al weer voorbij gekomen.
En dan de vele uurtjes die we doorbrachten met een frisse pint uit de koelbox. Moe
maar voldaan zaten we te filosoferen over alles en nog wat, zelfs over de zin van het
leven. Sam was overtuigd dat er ooit een dag zou komen dat scheikundigen zelf
leven zouden kunnen maken. “Ze zullen in staat zijn uit losse moleculen levende
cellen op te bouwen,” zei hij. Hij verwierp alle godsbewijzen waarmee ik kwam
aandraven. “Maar Sam, waar blijf je dan met onze gevoelens, onze emoties, hoe kan

je het feit dat je van iemand houdt terugbrengen tot louter scheikundige processen?
Zo maak je toch alles kapot.” En we discussieerden een stuk in de nacht, de hemel
boven ons bezaaid met diamanten.
Ondertussen zijn we twintig jaar verder. Sam, jij ging naar Amerika, kreeg er een
aanbod aan een universiteit. Ikzelf koos voor het onderwijs en stichtte een gezin.
Vandaag was de afspraak. We zouden mekaar terugzien in ons ondertussen opnieuw
“verwaarloosd hofke”. Gisteren kreeg ik een email van je zus Emmy: “Het vliegtuig
op de lijn Washington- Brussels Airport is kort na het vertrek neergestort. Sam was
aan boord. Er zijn geen overlevenden.” Ik kijk naar de magnolia die weer in bloei
staat. Het leven gaat verder. Beste Sam, ik weet dat je ergens bent, niets gaat
verloren in dit onmetelijk heelal. Wellicht heb je nu gevonden wat Thomas a Kempis
noemde “het eeuwig licht, een oneindige klaarte, onschokbare vrede en veilige rust.”
Ik sta op, zoek het overwoekerd paadje en plots zie ik de opgeworpen aarde van een
mollenrit. Diggy de hoeveelste? Dit keer trap ik zijn tunnel niet plat. Ik sluit het
verroeste poortje van ons verloren paradijs en zeg: “Diggy jongen geniet nog van je
korte leventje.” Morgen komt de nieuwe eigenaar met een tuinarchitect die een
nieuw paradijs zal creëren. Wat voorbij is komt nooit terug, maar diep in ons hart
gaat het nooit verloren.

Erna Van Tichel

ADVENTSKALENDERS …
Het is reeds vele jaren een gewoonte
dat we, bij het begin van de Advent,
de adventskalender aanbieden in de kerk.
Ook nu waren de kalenders besteld en geleverd.
Ze liggen klaar in de sacristie,
maar de kerk mag natuurlijk niet geopend worden
en we zullen geen vieringen hebben tijdens de Advent.
Het blijft toch een mooie gewoonte
om met de kalender even tot rust en tot bezinning te komen.
De kalenders zullen op de pastorie liggen.
Ze kosten € 2,50 en ze zijn ook weer heel mooi.
De Advent begint op 29 november.
Wie graag een kalender heeft kan gewoon even aanbellen op de pastorie.
Je mag ook gewoon een briefje in de brievenbus steken
dat zal ik je de kalender thuis bezorgen.
Je mag ook een kalender vragen
op alfons.houtmeyers@gmail.com 03 321 07 82
Samen bereiden we ons voor op Kerstmis
en we hopen dat we dan ook weer mogen vieren in onze kerk.
Een mooie Kersttijd toegewenst !!!
ZO MAAR EEN TEKST OM EVEN TOT RUST TE KOMEN .
TEGEN DE TIJD

Tussen wolken en aarde de tekens:
dit waren wij, zijn wij. Kijk maar,
wij graven land uit water,
stapelen stenen tot torens
onze blik laat geen ruimte met rust.
Aan de rafelige rand van ons blikveld
raakt het oog nog vluchtig verleden:
het scheve hek, de vergeten
wan in de graanschuur, het muntgeld
met het scheepswrak mee opgegraven,
de gebroken boog van de brug.
Wij zijn hier maar even, een onrust
die tast in de stilte van taal,
een wet om angst te beheersen.
Lees maar. Wij hebben bestaan.
Willem Van Toorn
ADVENT EEN TEKEN VAN WACHTEN EN HOOP .
Adventus … we kijken uit naar de komst van de Heer,
we kijken uit naar Kerstmis.
Moge het ook voor ons weer een tijd worden van stille vreugde.
We doen het samen en we mogen hierbij ook
op elkaar rekenen.
Héél veel dank hiervoor !!!
MOGEN WE NOG EVEN STILSTAAN BIJ DE WOORDEN VAN BIDEN?
De woorden van Biden in zijn overwinnigsspeech ontroeren:

We gaan Amerika helen.
Ik zie geen rode of blauwe staten, alleen de Verenigde Staten.
Ik zal met heel mijn hart werken
om het vertrouwen van ieder van jullie te winnen.
Want dit is, denk ik, waar Amerika voor staat: het gaat om mensen.’
We zullen niet alleen leiden door het voorbeeld te zijn van macht,
maar ook door de macht van het voorbeeld te zijn.
maar ook Kamala Harris, pionier,
-ze heeft zwart-amerikaans en aziatisch bloed in zichzal mee werken aan die andere, nieuwe wereld …

Ik sta op de schouders van alle vrouwen die hiervoor gevochten hebben.

Aan alle kleine meisjes die nu voor de televisie zitten:
droom met ambitie, leid met overtuiging!
Hé lieve Maeva en Naomi
kleine meisjes zijn jullie niet meer maar opgroeiende tieners
dit heeft ze zeker ook voor jullie gezegd …
jullie met zowel blank, als afrikaans en aziatisch bloed in jullie aderen
die groot worden op Amerikaanse bodem
blijf dromen
van een zalige toekomst
balletdanseresjes die misschien uitgroeien
tot prima ballerina’s
maar vooral tot sterke vrouwen
in deze nieuwe wereld
waar dromen weer mogelijk wordt.

