
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF  
EN SINT- ROCHUS. 
  
VIERINGEN  &  WOORD- EN COMMUNIEDIENST HEILIGE LODEWIJK VAN 
MONTFORT 
 
ZONDAG om 9.30  viering 
 
elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering 
 
elke VIERDE zondag van de maand woord- en communiedienst. 
 
 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 14 september. Kruisverheffing. 
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 15 september. Vierentwintigste Zondag door het Jaar. 
11.15 Hoogmis verzorgd door ons koor. Zlm. Jan Peeters, 
Emiel en Maria Peeters Pluys, Gustaaf Peeters  
en Familie Jos en Livina Verwerft De Meyer. Zlm. Ida de Ruijter; 
Zlm. Yvonne Beyers. 
 
 
 
VIERINGEN  &  WOORD- EN COMMUNIEDIENST SINT-JOZEF 
 
ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel 
geen vieringen in juli en augustus 
 
ZONDAG om 11.45 viering in de kerk 
 
elke TWEEDE en VIJFDE zondag woord- en communiedienst 
met uitzondering van speciale vieringen 
 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN SINT ROCHUS  
 
Zaterdag 14 september. Kruisverheffing. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 15 september. Vierentwintigste Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering.  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  



Jgt. Rosa en Fik Marissens-Peeters, Agnes en Herman Saenen-Marissens 
en Isabeau Hens; Zlm. Overledenen van de Familie Lebeer; Zlm. Ben Geerts. 
Maandag 16 september. H. Cornelius en H. Syprianus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 17 september. H. Robertus Bellarmino en H. Lambertus.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering.  
Woensdag 18 september. 
08.00 u. Ochtendviering 
Donderdag 19 september. H. Januarius. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 20 september. HH. Koreaanse martelaren. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Zaterdag 21 september. H. Matteüs, apostel en evangelist. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 22 september. Vijfentwintigste Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering.  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  
 
 

THIBAUT SIMONS OP WEG NAAR COMPOSTELLA … 

Zondag 25 augustus hebben een tiental mensen na de eucharistieviering in Sint-
Jozef rond 13 uur Thibaut Simons uitgezwaaid richting Santiago de Compostela. 

Zijn eerste halte was 's avonds Lier met overnachting in een tentje aan de Nete of 
een bijriviertje daarvan. Natuurlijk passeerde hij via de kerk van Borsbeek, St.-
Jacobus de Meerdere. 

Thibaut is de oudste zoon van Steven en Ann Simons-Massart, woonachtig in de Joris 
Helleputtestraat in onze parochie. Hij liet zich bij deze spirituele tocht vooraf 
informeren door het Vlaams genootschap van Compostela. 

De eerste parochiestempel in zijn boekje mocht hij zelf plaatsen op de buitentrappen 
van ons kerkgebouw.  De liturgie van de eenentwintigste zondag was heel 
toepasselijk: zowel de eerste lezing uit de profeet Jesaja (66, 18-21) als 
het  evangelie (Lucas 13,22-30).  We zongen "We gaan weer verder vol van hoop de 
ongebaande wegen" en luisterden naar mooie uitvoeringen van het nummer 564 in 
Zingt Jubilate "Weest niet bezorgd",  en "Bouwen aan een wereld van 
rechtvaardigheid".   

In de Dordogne zal hij een twintigtal kilometer van de officiële route afwijken om 
enkele dagen te rusten bij zijn grootmoeder. 

We wensen Thibaut een héél fijne tocht toe !!! 
 



 

HELIGE 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 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Yvonne Beyers, weduwe van Jos Breens, geboren te Deurne 
op 12 september 1927 en overleden te Wommelgem  
op 29 augustus 2019, Herentalsebaan 652. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
PAROCHIETEAM OP WOENSDAG 11 SEPTEMBER OM 14.00 u. … 
Het wordt het eerste team van dit werkjaar. 
De vakantie is voorbij en wij willen samen nadenken  
over wat belangrijk is voor onze parochie. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn, 
we hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
SAMANA OP UITSTAP … 
Op zaterdag 14 september maken we een wandeling in de Stad. 
Alle nodige uitleg vind je natuurlijk op de Info. 
Maak je ook vrij om samen te genieten ! 
 
OUDERAVOND VORMSEL … 
Op maandag 16 september om 20.00 u.  
nodigen we graag de ouders uit  
van de kinderen die volgend jaar gevormd willen worden. 
De kinderen die in het zesde leerjaar zitten komen in aanmerking. 
Nodig ook mekaar uit !!! 
 
 



EUCHARISTIEVIERING TOL … 
Op vrijdag 20 september te 15.00 u. worden we weer verwacht 
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Je komt toch ook? 
Nodig ook vrienden uit en kom samen. 
We hebben elkaar hierbij héél hard nodig !!! 
 

 
SINT-JOZEF 
 
ACTIVITEITEN. 
woensdag 11 september (2de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 12 september (2de) 
10.00 – 17.000 FEMMA, dagwandeling naar Kalmthoutse heide 
bijeenkomen in zaal Drakenhof 
14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, kaartprijskamp, cafetaria Drakenhof 
vrijdag 13 september (2de) 
zaterdag 14 september (2de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 15 september (3de) 
11.45 KRUISJESZONDAG, eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 16 september (3de) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag 
dinsdag 17 september (3de) 
9.15 OKRA SINT-JOZEF, dagelijks bestuur, cafetaria 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF,  gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
14.30 - 16.00 BIJBELGROEP DOORN(E)STRUIK, Drakenhof 3 
woensdag 18 september (3de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
19.00 – 22.00 FEMMA, creatieve workshop, in cafetaria Drakenhof 
donderdag 19 september (3de) 
vrijdag 20 september (3de) 
zaterdag 21 september (3de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 22 september (4de) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
 
 
REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN 
 
FEMMA 
woensdag van 9.00 tot 10.00 turnen 
zie ook www.femma.be/groep/deurne-jozefien 
of contacteer Gina Daems:  0494 15 36 85 



 
OKRA  -  zaal Drakenhof 1 
* dinsdag van 13.00 tot 18.00 
   hobby, kaarten, rummy-cup, gezelschapsspelen, biljart,   
   babbelen 
* elke laatste donderdag dansnamiddag  
   van 14.00 tot 18.00 (niet in december) 
* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00,  
   Victor de Langhestraat 73 
 
SORM:  
Hei Pasoep, Judo, Karate, Jeugdhuis Sorm, atelier, petanque, AA groep Deurne, 
Knutsel Frutsel, Jeugdbond natuur en milieu 
 
VVKSM:  
M* 68ste Sint-Maarten, zondag van 9.00 tot 12.00, Waasdonk 108 
* Kapoenen, zondag van 9.15 tot 11.45, Leon Stampenlaan 
 
 

SINT-ROCHUS 
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING … 
Gio Hamdaene Ruts, zoontje van Micky Hamdaene en Nicky Ruts, geboren te 
Edegem op 7 augustus 2019, Kerkhofstraat  te Boom. 
Emile Boogers, zoontje van Steven en Audrey Vercruysse, geboren  
te Leuven op 15 juli 2019, Alfons Stesselstraat 19 te Wilsele. 
We wensen ouders en familie een héél dikke Proficiat en wensen  
Gio en Emile een héél mooie toekomst toe !!! 
 
BIJEENKOMST  OUD-LEDEN  JONGENSBOND  EN  MADELIEFJES. 
In 1934 op 2e Paasdag stichtte een toenmalige onderpastoor van onze parochie 
Antoon Aerts, ook gekend als de jeugdschrijver T. Lindekruis, de Jongensbond. In de 
zomer van dat zelfde jaar volgde de stichting van de meisjesbond met de lieftallige 
naam “De Madeliefjes”.                                                      , 
Vele jaren zijn voorbijgegaan, vele generaties waren lid van de jeugdbeweging. Spel 
en dans, muziek, trektochten, kampen, toneelavonden, Christus-Koningfeesten…wat 
werd er al niet beleefd waaraan zo velen de mooiste herinneringen bewaren. 
Om daarover nog eens te praten met oude kameraden en vriendinnen komen we 
binnenkort  nog eens samen en wel in FAMILIA op zondag 27 oktober a.s. vanaf 
1430 uur.  ZORG DAT JE ER BIJ BENT! Gelieve ook de oud-leden van je 
kennissenkring die niet meer op de parochie wonen te verwittigen. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! 
 
KWB NODIGT UIT … 
Plantjesweekend 
KWB Sint-Rochus gaat 600 potjes azalea’s aan de man en de vrouw brengen aan de 
ingang van de Colruyt op vrijdag, 13 en zaterdag, 14 
september.  Net zoals vorig jaar zetten we ook nu een 



rospot ernaast, dus hou je rosse muntjes alvast opzij ! 
Hopelijk ben jij ook van de partij om mee een deel van de verkoop voor je rekening 
te nemen en zo een duit in het Goede Doel-zakje te doen.  Het is ook gewoon 
plezant om te doen en de reeds ervaren verkopers weten dat de plantjes meestal 
vlot van de hand gaan. 
Kandidaten kunnen zich reeds melden: stuur een mailtje naar 
kwbsintrochus@gmail.com of bel Walter (03/293 67 59) of Frank (03/322 48 56). 
Geef meteen ook je voorkeur door: vrijdagnamiddag, zaterdagvoormiddag of 
zaterdagnamiddag. 
Iedereen van harte uitgenodigd om mee de schouders te zetten onder deze toch wel 
mooie en heel zinvolle actie ! 
 
Stadswandeling met Jos Smos 
Alle info over deze activiteit die doorgaat op zondag, 22 september, vond je in het 
vorig Klein Raakje (en kan je nog nalezen op de KWB-site).  De eerste 35 inschrijvers 
kunnen mee, en er kwamen intussen al wel wat inschrijvingen binnen.  Wil je nog 
mee, wees er dan zeker op tijd bij ! 
 
OUDERAVOND VORMSEL … 
Op maandag 16 september. 
Zie hoger !!! 
 
PAROCHIERAAD OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER … 
We nodigen U graag uit  
voor deze eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar. 
Na die lange vakantie is weer een en ander te vertellen 
en kijken we ook vooruit naar wat er moet gebeuren 
en waaraan we moeten denken. 
Denk ook reeds na over wat je zelf wenst aan te brengen. 
 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 12 september. 
Je komt toch ook? 
OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS … 
Op dinsdag 17 september om 14.00 u.  
OKRA NODIGT UIT VOOR BILJART … 
Op dinsdag 17 september. 
OKRA NODIGT UIT VOOR MINI-GOLF … 
Op woensdag 18 september. 
Vertrek om 13.30 u. Eksterlaar met tram 4 of 9  
tot aan Bar Brul (voormalig café Wilson). 
Dan bus 33 tot aan Districtshuis. 
Vervolgens te voet tot aan de Mini-golf. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR … 
Op donderdag 19 september om 10.00 u. in Familia. 
 
 
 

mailto:kwbsintrochus@gmail.com


DE HERFSTFEESTEN KOMEN ER AAN … 
 
UITNODIGING HERFSTFEESTEN  2019  26 en 28 SEPTEMBER 3 - 4 – 5 - 6 OKTOBER  
  
Mijnheer, mevrouw, Met veel plezier nodigen we U uit op de 50ste editie van de 
jaarlijkse Herfstfeesten.   In en rond het parochieel centrum Familia, Karel 
Govaertsstraat 53, zijn er tal van activiteiten voor jong en oud, voor elk wat wils.   
We kijken ernaar uit U daar te ontmoeten !  
 
OP HET PROGRAMMA:   
  
DONDERDAG, 26 SEPTEMBER: OKRA-ETENTJE  
 Een organisatie van Okra.  Alle 55-plussers zijn evenwel welkom !                                               
*       Breughels Okraetentje                                          *           
  
  
Alle verdere info en inschrijving via Okra op donderdagnamiddag.  Ben je (nog) geen 
lid van Okra en doe je graag mee ?  Wandel op een donderdagnamiddag even langs 
Familia en vraag naar Wim, of bel: 03/321 68 23. Uiterste inschrijvingsdatum:  19 
september.  
  
ZATERDAG, 28 SEPTEMBER: KAAS EN WIJNAVOND  
 Iedereen is  van harte welkom op de kaas en wijnavond !   Start om 19 u. Deuren: 
18.30 u.  In de prijs van € 17 (ter plaatse te regelen) is begrepen: kaas en brood à 
volonté en je eerste glas wijn of fruitsap.   Voor niet-kaaseters kan ook een lekkere 
vleesschotel besteld worden.   En speciaal voor de verenigingen !  Ben je bij een 
parochiale vereniging, of hoor je tot het gezelschap van iemand die bij zo’n 
vereniging is, dan ben je voor  € 15 welkom ! Bezorg de inschrijvingsstrook aan de 
toog in Familia of in de bus van de pastorie of mail naar 
herfstfeestensintrochus@gmail.com  Uiterste inschrijvingsdatum: 22 september.   
  
DONDERDAG, 3 OKTOBER: BILJARTTORNOOI  
 Iedereen welkom op dit supertof biljarttornooi in de biljartzaal van Familia, dat start 
om 20 u ! Er worden verschillende biljartspelletjes voorzien.   Deelnameprijs: slechts 
€ 5 ! Inschrijving: ter plaatse, op de avond zelf.  
  
VRIJDAG, 4 OKTOBER: QUIZ VOOR ALLEMAN  
 Doe mee met de 23ste editie van deze gezellige, plezante algemene quiz voor niet-
beroepsquizzers !  (Voor deze quiz wordt enkel reclame gemaakt in de buurt en bij 
de verenigingen…) Vorm een tof ploegje van vier personen, verzin een leuke naam, 
en schrijf tijdig in ! Inschrijven kan op twee manieren: bezorg de inschrijvingsstrook 
aan de toog in Familia, of je kan ook mailen naar quizvooralleman@gmail.com .  
Start om 20 u.  Prijs: € 12 per ploeg, ter plaatse te regelen.  Spreek goed af met je 
ploegmaats wie inschrijft, om dubbele inschrijvingen te vermijden ! Uiterste 
inschrijvingsdatum: 30 september.  
ZATERDAG, 5 OKTOBER: COMEDY-AVOND  
  



De 50ste editie van de Herfstfeesten mag wel een beetje bijzonder zijn.  Daarom 
presenteren Chiro Icarus en de Sint-Rochusparochie op zaterdag 5 oktober:  
  
MET:  
  
     JEROEN LEENDERS             LUKAS LELIE                DOMIEN VLOEBERGHS                                   
Zaal Familia – 20 u                   Deuren: 19.30 u  
  
Tickets: voorverkoop: € 12  - aan de kassa: € 14 Info en reservatie: 
comedyrochus@gmail.com Voorverkoop bij Chiro Icarus of via mail.  
  
Een niet te missen avond !  Wil je er zeker bij zijn ? Wacht dan niet te lang met het 
reserveren van je kaart(en), want er wordt veel volk verwacht !  
 
 
ZONDAG, 6 OKTOBER: RESTAURANT Zondagmiddag is er naar jaarlijkse traditie het 
Herfstfeestenrestaurant.  Je kan terecht in de grote zaal van Familia voor een heerlijk 
etentje.  Nodig ook familie of vrienden uit om mee te komen ! Je kan aan tafel om 
11.30 u of om 13.30 u.   Het menu:  Voorgerechten: Duo van Noordzeegarnaal- en 
hoevekaaskroket Duivelse Scampi Soep Herfstige kervelsoep met balletjes 
Hoofdgerechten: Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus Smeuïg 
kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes (naar keuze met frietjes of 
puree) Nagerechten: Kraakverse fruitsalade met koffie of thee Luchtige 
chocolademousse met koffie of thee Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier 
te bezorgen aan de toog in Familia of in de bus van de pastorie, of mail je bestelling 
naar  herfstfeestensintrochus@gmail.com  Uiterste inschrijvingsdatum:  2 oktober.  
  
ZONDAG, 6 OKTOBER: TREFFEN SCOUTS-CHIRO  
 De chiro- en scoutsleden spreken af voor een toffe namiddag vol samenspel ! Maar 
ook alle andere kinderen en jongeren die graag een toffe namiddag beleven, zijn 
welkom om mee te doen ! Inschrijven hoeft niet en meedoen is gratis ! Afspraak om 
14 u op de weide in de Karel Govaertsstraat !  Einde voorzien rond 16 u. Ouders en 
alle andere supporters zijn uiteraard van harte welkom !  En voor de liefhebbers: het 
café is geopend !  
  
  
  
INSCHRIJVING KAAS EN WIJNAVOND 28 – 9 – 2019  
 Naam en adres of telefoonnr.:  
  
…...…………………………………………………………………………………...................................
............. ziet een heerlijk avondje uit met kaas en wijn helemaal zitten, en   
  
schrijft daarom in voor  …  perso(o)n(en). Wens je voor iemand vlees i.p.v. kaas ?   
Nee   -   Ja, …….. keer.  
  
  
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met ……………….……….……………..……..)  



 
 
INSCHRIJVING QUIZ  VOOR  ALLEMAN 4 – 10 – 2019  
Wij doen graag mee met de 23ste Quiz voor Alleman en schrijven hiervoor onze 
ploeg in:  
  
Naam van de ploeg: ………………………………………………………………………………….  
  
  
Naam en adres of telefoonnr. contactpersoon:  
  
………………………………………………………………………………………………………………………  
  
  
Ingeschreven op …..…/...……/2019  
  
  
   
INSCHRIJVING  RESTAURANT 6 – 10 – 2019 Naam: 
……………………………………………………………………………..  
 Adres: ……………………………………………………………………………..  
 schrijft in voor …… perso(o)n(en).  Ik/wij kom(en) om  11.30 u   -   13.30 u .                                                                                         
(omcirkel a.u.b.) Mijn/onze bestelling:  
 Voorgerechten:  
 ……  x  Duo van noordzeegarnaal- en hoevekaaskroket (€7)                                 * 
……  x  Duivelse scampi  (€7)  
   
Soep:  
  
…… x  Herfstige kervelsoep met balletjes  (€4)  
 Hoofdgerechten:  
  
…… x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus/frietjes  (€14)  
 ……x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei  en noilly prat saus/puree  (€14)                                 
* … x Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes/frietjes (€14)  
 …… x Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes/puree (€14)                                 
*  
 Desserts:  
 …… x  Kraakverse fruitsalade met koffie of thee  (€4)                                 * …… x  
Luchtige chocolademousse met koffie of thee  (€4)   
  
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met ………………….…………………….……)  
   
  
Nog even voor wie per mail inschrijvingen doorgeeft:   Kijk op de 
inschrijvingsformulieren welke gegevens nodig zijn voor de activiteit(en) waarvoor je 
wil inschrijven, en mail deze door naar het opgegeven mailadres.  Uw inschrijving is 
geregistreerd wanneer u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. 


