
       Sint - Rochus  

                 Nieuwsbrief februari 2020 

   
Beste FeMma dames, 
 

         Winter,  

eind aan breien ? 

 
MAANDAG 10 FEBRUARI : CREA  
We werken vandaag aan een eigen handwerkje. 
Uiteraard ben je ook deze keer welkom om gewoon eens een kijkje te komen nemen. 
De heerlijke koffie of thee met koekjes naar believen, staan voor je klaar op de pastorie, 
Sint - Rochusstraat 79 om 13.30u - prijs 3 €  
 
DONDERDAG 13 FEBRUARI : EWT THEATER ’PAPRIKA’ 
Wie inschreef, verwachten we om 20.15 u ter plaatse, Hertstraat 2 – 2100 Deurne 
 
WOENSDAG 19 FEBRUARI : ‘OUDER WORDEN, EEN MOOI EN INNERLIJK PROCES’ 
Hoe vaak horen we zeggen, ‘Het gaat allemaal zo snel ! Voor je het weet, is het weer 
nieuwjaar !’ Ja, ouder worden gaat vanzelf. Je kan het niet tegenhouden. Zo worden we 
geleidelijk geconfronteerd met onze eindigheid, we beseffen dat onze levenstijd beperkt is. 
Als mens doorlopen we een innerlijk proces. We denken na… ‘wat is er van ons leven 
geworden’….met alle gevoelens die erbij horen. Deze gevoelens zijn oké, ze nodigen ons uit 
om zaken los te laten en een nieuwe periode in ons leven te beginnen. Zo slagen we er in op 
een gelukkige manier ouder te worden door onze eindigheid een plaats te geven.  
Een goede verwerking van de eindigheidservaring, brengt een belangrijke persoonlijke en 
spirituele groei op gang. We zullen bewuster, intenser en aandachtiger leven, meer 
verbonden  met anderen en vrijer ! Het is een verrijking voor het leven dat nog voor ons ligt. 
De gespreksavond over dit thema gaat door in het parochielokaal H. Pius X (café) - 
Corneel Franckstraat 25 om 19.30 u Prijs  6 € voor leden en  10 € voor niet-leden. 
 
 
 
Graag meegedeeld : Op zondag 8 maart, internationale vrouwendag, brengt Virago 
Symphonic Orchestra (een 100 - koppig vrouwenorkest) een select repertoire van 
vrouwelijke componisten zoals Amy Beach, Marga Richter, Augusta Holmès e.a. in de 
Koningin Elisabethzaal van 20 uur tot 23 uur De opbrengst van het concert gaat naar twee 
internationale organisaties die vrouwenrechten steunen : het Global Fund for Women  
en HeForShe. Alle info en reservaties  telefonisch 070/790013 of via 
https://www.koninginelisabethzaal.be/nl/programma/virago-a-benefit-for-woman-by-woman 
 
 
 

https://www.koninginelisabethzaal.be/nl/programma/virago-a-benefit-for-woman-by-woman


Nu al inschrijven : 
 
 
DONDERDAG 5 MAART : TENTOONSTELLING ‘VREUGDE EN VERDRIET’ 
Vrijheid ! Ontlading ! Feest ! Op 4 september 1944 wordt Antwerpen bevrijd. 
Meer dan vier jaren van bezetting zijn eindelijk voorbij. De eerste vreugdevolle 
bevrijdingsdag vloeit over in negen lange bevrijdingsmaanden. 
De dansende menigte verstomt. Angst voor bommen en vernieling, 
honger door voedseltekort en bezorgdheid over het lot van geliefden ergens ver weg,   
komen in de plaats. 
We ontdekken aan de hand van authentieke foto’s, filmmateriaal, getuigenissen 
en oorlogsobjecten, hoe momenten van  vreugde en verdriet elkaar afwisselen 
en nooit ver uit elkaar liggen in een stad op weg naar de definitieve bevrijding. 
Er komen ook beelden van Deurne – Zuid aan bod. Deze tijdelijke expo  
is een initiatief van Vredescentrum vzw in samenwerking met stad Antwerpen.  
We brengen  deze tentoonstelling in het FelixArchief (zesde verdieping) 
een bezoek onder de kundige leiding van onze gids Rick Philips. 
Graag inschrijven vóór 20/2  bij Rita Blomme tel 03/321 47 02  
of per mail christiane_blomme@hotmail.com 
Afspraak om 13.50 u aan het onthaal van het FelixArchief (gelijkvloers) 
– Oudeleeuwenrui 29 – 2000 Antwerpen. De rondleiding begint om 14u.  
Deelnameprijs 7 € voor leden en 10 € voor niet-leden, graag op voorhand betalen 
via ons rekeningnummer BE30 7895 3715 6211. 
Voor wie mee in groep vertrekt; we nemen tram 9 aan halte Eksterlaar om 12.40 u 
en stappen aan halte Meir (metro) over op tram 7 (bovengronds) 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORDT VERWACHT 
Donderdag 5/3 : Tentoonstelling ‘Vreugde en Verdriet’ 
Maandag 9/3 : Crea  
Dinsdag 31/3 : Lentefeest in PIUS X 
      
Femma-leden en hun inwonende gezinsleden zijn tijdens de vermelde Femma-activiteiten verzekerd 
onder de ledenpolis van Femma, niet-leden kunnen zich hierop niet beroepen 


