
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF  
EN SINT- ROCHUS. 
 

  

 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 
 
VIERINGEN  &  WOORD- EN COMMUNIEDIENST  

 
ZONDAG om 9.30  viering 

 
elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering 
 

elke VIERDE zondag van de maand woord- en communiedienst 

 

 

HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 1 februari.  

Om 17.00 u. : Avondviering. 
Zondag  2 februari. Opdracht van de Heer. Maria Lichtmis. 

Om 11.15 u.: Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  
 
 

SINT - JOZEF  

Vieringen & woord- en communiedienst 

Zaterdag om 18 u in de weekkapel. 

Zondag om 11u45 in de kerk. 

Elk tweede weekend van de maand is er geen eucharistieviering maar wordt wel een 
woorddienst voorzien met uitreiking van de communie. 

Wie meer informatie wenst, kan terecht op het parochiesecretariaat. 

 

SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 1 februari.  

08.00 u. : Ochtendviering. 
18.00 u. : Avondviering. 

Zondag  2 februari. Opdracht van de Heer. Maria Lichtmis. 



08.30 u. : Ochtendviering. 

09.30 u. : Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Jacobs 
Eduard en Roger Neeckx; Zlm. Tineke Kiekens en Zlm. Yvonne Verschooren. 

Maandag 3 februari. H. Blasius en H. Ansgarius. 
08.00 u. : Ochtendviering 
Dinsdag 4 februari. 

08.00 u.: Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Woensdag 5 februari. H. Agatha. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Donderdag 6 februari. H. Amandus.  
08.00 u. Ochtendviering. 

Vrijdag 7 februari. H. Paulus Miki en zijn gezellen. 
08.00 u. Ochtendviering. 

19.00 u. Avondviering. 
Zaterdag 8 februari. H. Hiëronymus Emiliani en H. Josephina Bakhita  
en Zalige Charles Deckers. 

8.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Avondviering.  
 

  
WAT WERD ER BESPROKEN OP DE PAROCHIERAAD ? 

WE GEVEN HIER DE UITNODIGING … 
 
Beste, 

Je weet het misschien reeds, op woensdag 22 januari 
verwachten we U op de parochieraad, de eerste van dit jaar. 

    Bezinning: 
Een nieuw jaar is een bloem met duizenden blaadjes,  
duizenden verlangens die men plukt, elke dag één. 

wijl vraagt men: brengt deze dag geluk, ja, neen, misschien? 
wijl wordt elke dag één illusie armer. 

wijl wordt de bloem naakte stengel en groeit een nieuwe loot van verlangen. 
een nieuw jaar dat geplant wordt in de goede aarde van ons hart: de hoop. 

                                                                                        Ward Bruyninckx 
Vertel even wat je de voorbije maanden hoorde van mensen en dat voor ons 
belangrijk kan zijn … 

1 Het Parochieteam komt niet meer maandelijks samen. De Parochieraad neemt 

een gedeelte van het werk over. Het Parochieteam wordt niet meer erkend 

door het Bisdom en is daar ook niet belangrijk meer voor. De leden van het 

team hoorden meestal tweemaal hetzelfde op de bijeenkomsten. 

2 Aan onze kerk werd weer gewerkt. De voet van de torenspits werd hersteld en 

ook de dakkapellen werden in orde gebracht. De stenen blokken aan de 

galmgaten werden beveiligd. We zien momenteel geen werken meer die 

moeten worden uitgevoerd. Dit jaar komt Monumentenwacht om alles te 

inspecteren.   



3 De VZW Dekenale Werken Deurne – Merksem, werd samen met alle andere 

VZW ’s van Dekenale Werken werd opgeheven en ging over in “Private 

Stichting vicariaat Antwerpen”. Op woensdag 15 januari waren we met 5 

personen op de “Algemene Informatievergadering” over de Stichting. Het was 

een heel zinvolle avond die ons toch wel gerust heeft gesteld voor de 

toekomst. Er is natuurlijk héél veel veranderd, maar je voelt wel dat alles wat 

eigendom betreft in elk geval bij de parochie blijft. Men wil alleen de parochies 

bijstaan waar het nodig is. 

4 In onze parochie zijn er, gelukkig, nog héél veel vrijwilligers die op 

verschillende manieren meewerken om alles in de parochie draaiend te 

houden. Er is een Kerkraad, een Parochieteam, een Parochieraad, een 

Beheerraad voor Familia, een ploeg voor Kerkkuis, bestuursleden bij KWB, 

Femma, OKRA, Chiro, Scouts, AT, verantwoordelijken Herfstfeesten, Zangers 

Sint-Rochuskoor; Davidsfonds en wat vergeet ik nog? Héél veel Dank voor al 

die inzet. 

5 Verschillende mensen van de kerkkuisploeg doen dit reeds vele jaren en zijn 

intussen ook ouder geworden. Er waren verschillende mensen die er vorige 

maandag niet bij konden zijn. Gelukkig hadden we met drie de kerstbomen 

reeds opgeruimd op zondagnamiddag en maandag om 9 uur was alles reeds 

weg met de vuilkar. In de namiddag waren er verschillende mensen die we 

moesten missen, maar, gelukkig er waren vier nieuwe mensen die we tevoren 

nog nooit hadden gezien voor dit werk hier. Ge ziet, Sint-Rochus is toch ook 

op dit vlak wel héél bijzonder! 

6 Het aantal kerkgangers is op enkele jaren tijd wel sterk verminderd, maar we 

hebben toch wekelijks nog veel aanwezigen. Op zaterdagavond een vijftiental, 

op zondag om half negen een dertigtal en om half tien een zeventigtal. Bij de 

weekdagvieringen varieert het getal van 2 tot 10. 

7 Nieuws parochiehuis Familia? In het parochiehuis is veel veranderd. We zijn 

zeker op de goede weg. Hoe zien jullie de toekomst?  

8 De hoofdbrok voor vanavond. Een tekst van Ward. “Hoe gaan we onze 

parochie verder in goede banen leiden nu Fons officieel op pensioen is?  Nu, 

met de Pastorale Eenheid, de Pt ’s niet meer erkend worden door het Bisdom  

heeft het ook nog weinig zin dit nog voort te zetten. Een nieuwe structuur 

dringt zich op. Kerkfabriek met de kerkraad blijft natuurlijk bewaard (wettig 

orgaan). Maar laat ons de taken van het Pt. mee opnemen in de Parochieraad.  

We zullen naar de toekomst toe een sterke Parochieraad nodig hebben. Met al 

onze Verenigingen en Organisaties zullen we er ons samen moeten door 

slaan. Wij hebben als parochie nog heel veel te bieden. Wel is het dan 

wenselijk dat elke Vereniging het belang van aanwezigheid daar inziet. Laat 

ons samen een structuur opzetten voor de toekomst, die efficiënt kan werken 

aangepast aan de tijd van nu. Daar willen we a.s. woensdag over praten. 

Iedereen die zich mee wil inzetten hiervoor is welkom!” Ward Wené. 

9 Nieuws van de bewegingen. Chiro, School, Davidsfonds; AT ; koor;  Femma ; 

K.W.B.; OKRA; kerkraad; parochieteam. 



Probeer er zeker bij te zijn !!!               Groetjes,   Fons 

 
 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
  

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN 
 
* repetitie koor in de kerk van LODEWIJK VAN MONTFORT,  

   elke woensdag om 20.30  -  22.00 
 

* CLUB 19 samen creatief bezig zijn in Kriekenhof 
de eerste vier dinsdagen in de maand om 20.00 
1e dinsdag klappen en breien, eigen handwerk meebrengen 

2e dinsdag kaarten, 3e dinsdag crea,  
4e  dinsdag kaarten of klappen en breien 

 
* DOE CLUB elke donderdagmorgen in Kriekenhof om 10.00  

 
* KWB en ZIEKENZORG SAMANA KRIEKENPIT. 

 

 

HEILIGE PIUS X. 
 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 

Op donderdag 30 januari om 14.30 u.  
Het wordt zeker weer een héél fijne viering. 
Je komt toch ook ? 

 
SAMENKOMST KERKRADEN DEURNE … 

beste voorzitters, 
even ter herinnering : 

op woensdag 29 januari 2020 om 20.00u organiseert het  
CKB-Deurne een NIEUWJAARSBIJEENKOMST in het parochielokaal van O.L.V. 
Altijddurende Bijstand voor al de kerkraden van de gemeente Deurne. 

gelieve dus met ALLE LEDEN VAN DE RAAD naar deze  
bijeenkomst te komen. 

de heer Houtmeyers zal zorgen voor een bezinning die het ganse jaar blijft 
doorzinderen. 
de voorzitter van het CKB, de heer Wené, zal een nieuwjaarsbrief lezen om van te 

smullen. 
de andere leden van het CKB zorgen voor hapjes en drank. 

en als er moeilijke vragen zijn, de EXPERT zal zeker aanwezig zijn. 
een ideale gelegenheid om iedereen nog eens te ontmoeten bij het begin van een 

nieuw jaar. 
de beste groeten en tot 29 januari 2020. 
Jeff De Meulenaere 

secretaris CKB-Deurne 



 

60° SILSBURG RESTAURANT … 
 

Wablieft .. Al 60 jaar lang? Hoe doen ze het? 
Awel, héél gewoon … Telkens en telkens opnieuw  
lekkers brengen in een gemoedelijke, aangename sfeer!!! 

 
Ditmaal op zondag 16 februari 2020,  

wordt een en ander in een nieuw kleedje gestoken  
en wordt het traditioneel gegeven omgezet  
in een feestelijke Breughel tafel. 

In de feestzaal H. Pius X, Corneel Franckstraat 25 – Deurne  
kan je tussen 12:00 u en 13:00 u aan tafel voor: 

 
Een aperitiefje, gevolgd door een feestdis met onder meer: 

Erwtensoep - Zwarte en Witte beulingen - dunne worsten - gehaktballen - kop  
- paté -vleessla - appelmoes - kriekjes - verschillende soorten broodjes – 
verschillende kaassoorten - Limburgse vla. 

 
En dat voor maar € 20,00 per persoon (dranken niet inbegrepen) !!! 

Schrijf tijdig (wil zeggen uiterlijk 11/2/2020) in bij: 
Z.E.H. Fons Houtmeyers - 03/321.07.82 - St. Rochusstraat 79  

Simone Van Brussel  - 03/827.92.41 - Herentalsebaan 499/App 403 
Walter Van Regemortel - 03/322.58.54 - Dascottelei 122 /bus 12 
Gust  Minner   - 03/321.97.92 - Dassastraat 81 

  

Familie:       Adres: 
Tel.:   

Email:  
schrijft in met ….... personen  

en wenst aan tafel te zitten met: 
 

GUST SCHRIJFT EEN ARTIKEL HIERBIJ .. 
Gegroet iedereen, 
Vooreerst houden wij er aan iedereen van harte de beste wensen toe te sturen voor 
een gezegend 2020.  Dit voor u en iedereen die u dierbaar is. 
 

Bij deze willen wij ook kennis geven van een wijziging in het traditioneel "Silsburg 
restaurant" gebeuren waar de meesten onder u al meermaals aan deelnamen.   
 

Uitnodiging. 
Op zondag 16 februari 2020 kunt u  aan tafel ditmaal voor deelname aan een 
feestelijke Breughel middag.  Andermaal in de feestzaal H. Pius X, Corneel 
Franckstraat 25, kunt u tussen 12.00 u & 13.00 u aanschuiven voor een aperitiefje 
gevolgd door een feestdis met onder meer erwtensoep, zwarte & witte beulingen, 
dunne worsten, gehaktballen, kop, paté, vleessla, appelmoes, kriekjes, verschillende 
soorten broodjes, verschillende kaassoorten, Limburgse vla ... 
 



En dat voor maar € 20.00 per persoon !!!  Echt waar...  En ter plaatse wordt u 
verteld hoe u de kans krijgt om zelfs gratis te eten. 
Een pracht gelegenheid om te tonen hoeveel u van vrienden en familieleden houdt 
door hen ook uit te nodigen deel te nemen aan dit gebeuren. 
Trouwens, bovenaan hebt u gelezen dat we voor de 60e maal dit restaurant 
organiseren.  Kan dus gene "truut" zijn maar wel andermaal de weergave van lekkers 
in een gemoedelijke sfeer ! 
 

Ons vriendelijk verzoek om tijdig, dit wil zeggen uiterlijk tegen 11 februari 2020, in te 
schrijven zult u wel ter harte willen nemen, zeker diegenen onder u voor wie 
"organiseren" geen onbekend begrip is. 
 
Laat u ook even weten met wie u graag aan tafel wenst te zitten ? 

Graag hadden wij van u ook, zo mogelijk en voor zover ons nog niet meegedeeld, uw 
telefoon- en/of gsm nummer gekregen samen met uw adres.  Dit om ons gegevens 
bestand even na te gaan. 
 
Inschrijven kan ofwel via deze mail, ofwel via : 
Z.E.H. Fons Houtmeyers (03/321.07.82) - Simone Van Brussel (03/827.92.41) - 
Walter Van Regemortel (03/322.58.54). 
 
Met vriendelijke groeten en tot 16/2 ! 
Gust 
 
 

  
 

SINT-JOZEF  
 

Femma-aktiviteiten: 

Turnen: elke woensdag van 9 tot 10u in Drakenhof 1 

Crea op woensdag 22 januari om 19u in Drakenhof 1 

Halvedaguitstap op donderdag 23 januari om 13u naar Antwerpen-Zuid. 

 

Okra-aktiviteiten: 

 

Elke woensdag van 13.30 tot 17.00: petanque in Sorm. 

Elke laatste donderdag van de maand om 14 uur: dansnamiddag 



Elke dinsdag van 13 tot 17.00: kaarten, hobby, gezelschapsspelen, biljart en 

babbelen in zaal Drakenhof 1. 

  

 
 

SINT-ROCHUS. 
 

LEDEN VAN DE KERKRADEN VAN DEURNE WORDEN VERWACHT !!! 
Zie hoger bij H. Pius X. 

Probeer er ook bij te zijn !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 

Op donderdag 30 januari te 14.30 worden we weer verwacht. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn. 

We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 

KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING … 
Op donderdag 30 januari om 20.00 u. in Familia. 
Zeker nabespreking van alles wat er gebeurde. 

Denk zelf ook reeds na over wat je zelf wenst aan te brengen. 
 

PETER GIJS, PRIESTER IN VENEZUELA, STUURDE ME DEZE MAIL … 
DE STANDAARD VAN DINSDAG 14 JANUARI 2020. 
 

VENEZOLANEN LIJDEN HONGER EN ONTVLUCHTEN MASSAAL HUN LAND 
Een maandloon voor een kip  

Terwijl de oppositie in Venezuela in het nauw wordt gedreven en de strijd om de 
macht in het parlement nog niet is beslecht, moeten de meeste Venezolanen 
worstelen om te overleven. 

VAN ONZE REDACTRICE CORRY HANCKÉ 

BRUSSEL‘Wij bidden voor de kinderen die op straat leven en die niet naar school 

komen. Ze zijn met velen’, zei bisschop Jorge Quitero ’s ochtends aan de leerlingen 
van het Augusto D’Aubeterre Lyceum. Het gebed duurde een kwartier en aan het 
einde waren vijf kinderen flauwgevallen, merkte een reporter van The New York 
Times op. Volgens de krant is het niet verwonderlijk dat de kinderen bezwijken. 
Velen komen met een lege maag naar school. In de andere scholen van het kleine 

Venezolaanse kuststadje Boca de Uchire komen de kinderen alleen maar opdagen als 
ze zeker weten dat ze te eten krijgen. 

Venezuela lijdt honger. Het land behoorde ooit tot de rijkste van de regio, maar 
het kan zijn bevolking niet meer voeden. Het wanbeheer van de overheid stortte het 
land in een diepe economische crisis. Het basisvoedsel is zo duur dat de meeste 

families het niet meer kunnen betalen. Ze hebben een maandsalaris nodig om een 
kip te kopen, een weekloon om een liter melk aan te schaffen. ‘Niemand die ik ken, 

heeft melk in huis’, zegt Kristel Eerdekens, die de activiteiten van Artsen Zonder 



Grenzen (AZG) in Venezuela coördineert. ‘Melk staat niet meer in de winkelrekken of 

is peperduur.’ 

Straten afschuimen 

Bachaqueros zijn mieren die alles opeten wat ze tegenkomen. In Venezuela is het 
ook een term voor personen die uren in de rij staan om gesubsidieerd voedsel op de 

kop te tikken. Daarna proberen ze hun waar op straat aan marktprijzen aan de man 
te brengen. Bloem, olie, pasta … Voor de gezinnen werd de zoektocht naar 

betaalbare levensmiddelen een voltijdse job. Veel kinderen gaan niet meer naar 
school omdat ze de straten moeten afschuimen op zoek naar bachaqueros of naar 

ruilhandeltjes om iets eetbaars op de kop te tikken.  
De onzekerheid, de strijd om te overleven en de donkere tunnel waarin aan het 
einde geen licht is, vreet aan hen. Eerdekens ziet bij de patiënten in de ziekenhuizen 

van AZG Venezolanen die gebukt gaan onder de stress. ‘Het geweld en de agressie 
nemen toe, de prostitutie ook.’ 

De voeding is al lang niet meer gevarieerd. Een keer per twee weken verdeelt de 
overheid een voedingspakket dat te weinig ingrediënten bevat om de behoeften te 

dekken. Bij de hulpposten van AZG belanden veel patiënten die chronisch ondervoed 
zijn. De kinderen groeien minder snel en ze kunnen de achterstand niet meer inhalen 
zonder extra en gezond voedsel. Volgens de internationale  hulporganisatie Caritas is 

16 procent van de Venezolaanse kinderen onder de vijf jaar ondervoed. Een op de 
drie is te klein voor zijn leeftijd. 

Francys Rivero uit de deelstaat Lara vreest het ergste voor haar baby. Na de 
geboorte vorige zomer gaf ze hem borstvoeding, maar er kwam bij de kleine Kenai 
de Jesus geen kilootje bij. Aan een journalist van Reuters vertelde Francys dat ze 

tevergeefs op zoek was geweest naar voedingsdeskundigen om haar te helpen. De 
vrouw die haar wilde bijstaan, had een wachtlijst van meer dan een maand. Toen 

Caritas een informatiesessie organiseerde, liet Francys haar kind controleren. Ze 
kreeg te horen dat ze supplementen moest nemen om de 

babymelk  te  verrijken.  Met de hulp van familie in het buitenland kreeg ze haar 
baby erbovenop. Vorige maand was hij op normaal gewicht. Maar Francys is bang 
dat haar kind binnenkort weer hervalt, omdat ze zulke dure supplementen niet kan 

blijven betalen. 
‘De verzwakte Venezolanen zijn vatbaar voor allerlei infecties en ziektes. Maar veel 

medicatie is er niet meer voorhanden’, zegt Eerdekens. ‘Als je in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, dan krijgt de familie een lijstje met geneesmiddelen die ze moet kopen. 

Die medicijnen zijn niet altijd beschikbaar, tenzij  je  bereid bent er veel geld voor te 
betalen.’ 

Operatiezalen gesloten 

De toestand in de ziekenhuizen is vaak schrijnend, want ook zij lijden onder de 

crisis. ‘Toen de elektriciteit vorig jaar in bijna het hele land uitviel, beschikten de 
ziekenhuizen dagen over geen water. Veel operatiezalen zijn dicht omdat de airco’s 

tot op de draad versleten zijn en niet meer werken. Het beheer van het medisch 
afval is rampzalig. De slechte hygiënische omstandigheden zijn een broeihaard van 
infecties.’ Volgens Eerdekens breken er geregeld ziekten als mazelen, difterie of tyfus 



uit. Vroeger kon de overheid die onmiddellijk met de grote middelen bestrijden, maar 

die tijd is voorbij. 
Geen wonder dat zo velen het land uit willen. Volgens het Hoog Commissariaat 

voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) hebben sinds 2016 
ongeveer 4,5 van de 30 miljoen Venezolanen het land verlaten. Eerst vertrokken de 
dokters en de zelfstandigen, de mensen met geld. Nu zie je aan de grenzen jonge 

moeders met kinderen, ouderen, sukkelaars. ‘Mensen proberen het zo lang mogelijk 
vol te houden voor ze vertrekken. Nu merk je dat ook de armen het land uit willen’, 

zegt Eerdekens. ‘Zodra ze de grens over zijn, zeggen sommigen: eindelijk vinden we 
weer betaalbaar eten.’ 
 

EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 6 februari worden we weer verwacht 

om samen te bidden en te vieren. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen. 

We maken er weer een héél fijne viering van !!! 
 
KWB NODIGT UIT VOOR KAAS- EN WIJNAVOND … 

We worden verwacht op zaterdag 8 februari in Familia. 
Kom je ook? 

Het wordt zeker weer héél gezellig !!! 
 

OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 
Op dinsdag 4 februari. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 

Op donderdag 6 februari. Pannenkoekenfeest en viering van de jarigen. 
OKRA NODIGT UIT VOOR MUZIEK EN BILJART … 

Op dinsdag 11 februari.  Thema: “Jan Vermeulen op Pianoforte”. 
 
 


