
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 14 maart. 
17.00 u. Avondviering.  

Zondag 15 maart. Derde Zondag van de Veertigdagentijd. 
11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. José Dewit  

en Zlm. Raymond Van Schevensteen. 
 

 

SINT - JOZEF  

Vieringen & woord- en communiedienst 

zaterdag 14 maart om 18u eucharistieviering in de kapel met voorganger Fred Sels. 

zondag 15 maart om 11u45 derde zondag in de veertigdagentijd met eucharistie 

door Pol Hendrix.   

In deze viering worden ook familie en nabestaanden verwacht van de overledenen 

uit de maand november, januari en februari. 

Zij halen na de voorbeden het kruisje af bij de priester en bevestigen het samen aan 

het paneel in de kerk.  We namen gelovig afscheid van Georgette Somers, Guido 
Donckers, Juul Stryckers, Paula Vanhoffelen-Robijn, Karel Bergers en Bob 
Stakenborghs. 

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 14 maart. 
8.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 15 maart. Derde Zondag van de Veertigdagentijd. 
08.30 u. Ochtendviering. 

09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Emmy 
Rommens; Zlm. Maria Van Riet; Zlm. Jeanne Cuyckens;  

Zlm. Rafaël Van Overmeire en Zlm. Anna Nguyen Thi Nen. 
Maandag 16 maart. 

08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 17 maart. H. Patricius.  
08.00 u. Ochtendviering. 

19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 18 maart. H. Cyrillus van Jeruzalem.  

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Donderdag 19 maart. H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 
08.00 u. Ochtendviering.  
Vrijdag 20 maart. 

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

 
 

BROEDERLIJK DELEN 
DOE JE OOK MEE ? 
 
DELEN KAN SCHELEN !!! 

Samen delen, maakt sterker.  

 

Senegalese vrouwen delen de zorg voor gezin en 

milieu 

Ndeye , 14 jaar, woont met haar familie in Ndama Thiekké, een dorp in Senegal. 

Ndeye helpt haar mama, zowel in het huishouden als op het landbouwveld: "Mijn 
dochter helpt me voor en na de school. Ze is jong maar heel dapper." 



Vier jaar geleden sloot de mama van Ndeye zich aan bij een vrouwengroep, 

ondersteund door Symbiose, waardoor ze vorming kon volgen in duurzame 
landbouwtechnieken en toegang kreeg tot de collectieve tuinbouwvelden. 

"Mama kweekt nu groenten voor ons, maar ook om te verkopen.  
Ze verdient zelfs zes keer zoveel als voorheen!" 
Niet enkel het inkomen, maar ook de kwaliteit van de groenten ging er op vooruit. 

"Mama zegt dat we vroeger vaak buikpijn en diarree hadden, maar nu ze geen 
pesticiden meer gebruikt zijn we veel gezonder." 

L’Union fait la force of Samen sterk, dat is hoe de mama van Ndeye de 
vrouwengroep omschrijft. Ze werken nooit alleen,  
maar helpen elkaar waar nodig, met kennis, arbeid en zorg voor gezin en milieu.  

Een deel van het inkomen steken ze in een gezamenlijke spaarkas voor later.  
Op die manier kon het gezin van Ndeye al bakstenen kopen om het huis te 

verbouwen. 
 

Dankzij Broederlijk Delen gebeuren er wonderen !!! 
Steun je mee deze actie ? 
 
MISSCHIEN OOK IETS VOOR U ??? 
 

OPEN AVOND OVER 60 JAAR CONGO 
MET PETER VERLINDEN … 
60 jaar geleden werd Congo onafhankelijk. Velen onder ons hebben zelf, via familie 
of collega’s banden met dit land.  Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet in 

Bisdom Antwerpen, wil op deze geschiedenis terugblikken en lukte erin om Peter 
Verlinden, journalist, schrijver en Afrikakenner, uit te nodigen naar Antwerpen.  

  
Hij brengt een overzicht van de geschiedenis van Congo en focust op de koloniale 
erfenis, zowel voor het Congo van vandaag als voor het België van vandaag met zijn 

Congolese diaspora. Wat dekolonisering vandaag precies inhoudt, komt vooral in de 
vorm van dialoog met het publiek ter sprake. Ook zijn vrouw Marie Bamutese is 

aanwezig en kan kort iets vertellen over haar ervaringen als vluchtelinge uit Rwanda 
in Oost-Congo.   

  
Een unieke avond met kans tot uitwisseling, waarop we u van harte uitnodigen.  
  

Datum en plaats: donderdag 19 maart om 20 uur in het Auditorium van het 
Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. 

Onthaal vanaf 19.30 uur met koffie/thee. 
  
Deelnameprijs 8 euro. Betaling ter plaatse of vooraf via rek.nr.  BE26 4097 5231 

1129  van Bisdom Antwerpen vzw, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen. Mededeling: 
Open Avond Congo. 

 
 

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  
 

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Raymond Van Schevensteen, echtgenoot van Suzanne Van Reeth, 

geboren te Borgerhout op 11 februari 1934 en overleden te  
Deurne, AZ Monica, op 2 maart 2020. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  

 
SAMENKOMST MET EERSTE COMMUNICANTEN … 

Op zondag 15 maart komen we weer samen te 10.15 uur voor een voorbereiding en 
daarna gaan we samen naar de kerk voor de viering van de Hoogmis. 

Probeer er zeker weer bij te zijn !!! 
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 

Op maandag 16 maart om 20.00 uur komen we weer samen met de ouders 
van de Eerste Communicanten in het zaaltje naast de kerk, Corneel  

Franckstraat 25 te Deurne. 
De voorbereiding van de Eerste Communie is reeds ver gezet 

en het wordt tijd dat we, samen met de ouders, praten over de laatste 
voorbereidingen en de viering van de Eerste Communie. 
Probeer er zeker bij te zijn want we hebben ook Uw inbreng heel groot nodig ! 

 
PAROCHIETEAM OP WOENSDAG 18 MAART … 

We worden om 14.00 u. verwacht op de pastorie. 
Samen praten we over de Eerste Communie en wat het meebrengt 
voor onze parochie. 

We praten ook over de Sederviering op Witte Donderdag en 
over de voorbereiding van de Goede Week en Pasen. 

We praten ook over wat er voor de volgende maanden 
belangrijk is voor onze parochie. 



SINT-JOZEF  
 
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) 
* woensdag van 13.30 tot 17.00, petanque SORM,  

   Victor de Langhestraat 73 
 
SORM:  

Hei Pasoep, Judo, Karate, Jeugdhuis Sorm, atelier, petanque,  
AA groep Deurne, Knutsel Frutsel, Jeugdbond natuur en milieu 

 
VVKSM:  

* 68ste Sint-Maarten, zondag van 9.00 tot 12.00, Waasdonk 108 
* Kapoenen, zondag van 9.15 tot 11.45, Leon Stampenlaan 
 

 
SINT ROCHUS 
 
PAROCHIERAAD OP WOENSDAG 11 MAART …  

We worden om 20.00 u. verwacht in Familia. 
Samen willen we weer praten over wat er de laatste maanden 

in de parochie gebeurde en wat er belangrijk is  
voor de veertigdagentijd en de Goede Week en Pasen. 
Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 

 
VOORBEREIDING EERTE COMMUNIE … 

Zie hoger bij H. Pius X.  
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE OP MAANDAG 16 MAART … 

Om 20.00 u. worden we verwacht in het zaaltje van H. Pius X, naast de  
kerk. Samen praten we over wat er nog allemaal moet gebeuren 

bij de voorbereiding van de Eerste Communie. 
Zie ook hoger bij H. Pius X. 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR LENTEFEEST … 
Op 21 maart in H. Pius X. 

Als je interesse hebt verwittig Christiane.  



FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA … 

Op 6 april op de pastorie. 
Deze Crea is dus een week vervroegd. 

Probeer er zeker bij te zijn !!! 
 
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR … 

Op donderdag 12 maart in Familia. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 

Op donderdag 12 maart in de namiddag. 
OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 
Op dinsdag 17 maart 

OKRA NODIGT UIT VOOR VADERFEEST … 
Op donderdag 19 maart. 

We starten met een fijne Eucharistieviering om 11.30 u. 
Daarna wordt het lekker eten. 

Menu : Aperitief, tomatensoep met balletjes, varkenshaasje  
met champignonsaus en krielaardappeltjes.  
Dessert: Bresiliennetaart en koffie. 

 
DIRK DE WACHTER KOMT NAAR SINT-RUMOLDUS … 

Zie parochieblad vorige week. 
 

 


