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

Eucharistie- en Gebedsvieringen  
 
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 

 
Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in 

het parochienieuws 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 

Zaterdag 21 maart. 
17.00 u. Avondviering. 

Zondag 22 maart. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. José Dewit; 
Zlm. Raymond Van Schevensteen.  

 

SINT JOZEF 

 
VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST 

 

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 21 maart. 
08.00 u. Ochtendviering. 



18.00 u. Avondviering. 

Zondag 22 maart. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd. 
08.30 u. Ochtendviering. 

09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Maria 
Van Riet; Zlm. Jeanne Cuyckens; Zlm. Anna Nguyen Thi Nen; Zlm. Raf 
Van Overmeir. 

Maandag 23 maart. H. Turibius van Mongrovejo. 
08.00 u. Ochtendviering 

Dinsdag 24 maart. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 

Woensdag 25 maart. Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 26 maart. 

08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 27 maart. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 28 maart. 

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  Zlm. Eugeen Mampaey. 

Zondag 29 maart. Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Gaby 

Schepkens en haar familie; Zlm. Maria Van Riet; Zlm. Jeanne Cuyckens;  
Zlm. Raf. Van Overmeir en Zlm. Anna Nguyen Thi Nen. 

  
  
  

Sint-Jozef nam afscheid van een warme, positieve 

en sterke vrouw: Paula Vanhoffelen-Robijn. 
 
Op woensdag 29 januari jongstleden namen we in een goed gevulde Sint-Jozefkerk 
afscheid van Paula, echtgenote van Gust Robijn, moeder, grootmoeder, over-en 

overovergrootmoeder.   
In de eerste lezing beluisterden we een verhaal van Marinus van den Berg over een 

boom, uitdrukking van ontroerende verbondenheid.  Als Evangelie werd gekozen 
voor Johannes 21, 1-14.  Paula en de figuur van Petrus werden op één lijn geplaatst.  
Beiden wisten immers van aanpakken.  Zoals Petrus is Paula in het water gesprongen 

en ze heeft gezwommen, bij wijze van spreken. 
Als lid van het koor heeft Paula hier in onze kerk menige uitvaartdienst meegemaakt.  

Samen met Gust was zij een pilaar van deze parochie.  Haar inzet in verenigingen, 
parochie, en haar gezin en familie was haar manier om er te zijn voor anderen.  Ook 

al kon ze helemaal opgaan in het kantklossen, het breien of het kaarten, ze was voor 
alles een mater familias, een verstandige, ondernemende vrouw die de wereld -  of 



toch een klein stukje ervan – wilde beter maken.  Dat haar huwelijk zevenenzestig 

jaar heeft standgehouden is dan ook veelzeggend! 
Tijdens de viering werd ook gebeden voor alle vrienden en familieleden die Paula zijn 

voorgegaan en heel in het bijzonder voor haar jongste zoon Jan, van wie twaalf jaar 
geleden werd afscheid genomen.  Haar museumbezoeken en uitstappen naar zee 
werden door de kleinkinderen in herinnering gebracht.  En als een van de eerste en 

enige grootouder bracht zij met Gust een bezoek aan het Pavlovstudentencafé in 
Leuven.  Daar werd uiteraard een vergelijking gemaakt met haar geliefde zaal 

Drakenhof.  Paula, bedankt voor heel veel; we zullen je blijvend herinneren. 
 

 
 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 

* repetitie koor in de kerk van LODEWIJK VAN MONTFORT, 
   elke woensdag om 20.30 

* 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  
 

 
 

HEILIGE PIUS X 
 
PAROCHIETEAM … 

Op woensdag 18 maart te 14.00 u. op de pastorie. 
Pasen komt eraan en we willen het nog even hebben 

over de Veertigdagentijd, de Goede Week en de Paasvieringen. 
Ook de Eerste Communie komt héél dichtbij. 
Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 

 
 

SAMANA NODIGT UIT … 

 
 
UITNODIGING VOOR DE VERGADERING OP  
 

DONDERDAG 26 MAART 2020 
OKRA LOKAAL - C. FRANCKSTRAAT 25 – 2100 DEURNE  

 

UITZONDERLIJK IN DE VOORMIDDAG 
 

BESTUURSLEDEN OM 09.30 u 
 
KERNLEDEN  OM 10.00 u  + koffie en koekjes 

 
EINDE    OM 12.00 u 
 
ZEKER MEEBRENGEN : AGENDA’S 
AFREKENEN OF TERUGBEZORGEN : LOOTJES AAN MARC  
 
De agenda wordt uitgedeeld op de vergadering. Doe je best om erbij te zijn : we 
hebben heel wat te bespreken. Alvast bedankt ! 
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 

Op donderdag 26 maart om 14.30 uur zijn we weer hartelijk uitgenodigd 
om mee te komen bidden en vieren. 

De viering zal in het teken staan van de Veertigdagentijd 
en de voorbereiding op Pasen. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
 



EEN DEUGDDOENDE QUIZ OP 6 MAART … 

 
13e pix-kwis... en helaas, de laatste. 

Op vrijdag 6 maart jl verzamelden zich voor het 13e jaar een aantal quiz lustigen 
voor een gezellige, leerzame en sportieve avond quizzen in de feestzaal van de 
parochie. 

 
Tijdens het welkomwoord moest de quizmeester met beklemd gevoel aankondigen 

dat deze pix-kwis omwille diverse omstandigheden waarop geen vat was, de laatste 
was.  Enkele omstandigheden werden verduidelijkt.  Maar geen nood, plannen voor 
andere activiteiten werden uit de doeken gedaan.   

 
Zoals gebruikelijk was het weerom een rustige familiequiz met vragen waarbij de 

antwoorden niet ver moesten gezocht worden en indien niet gevonden, toch geen 
schuldgevoel van onbekwaamheid met zich meebrachten maar eerder een zucht van 

"Ziedet sè, ik had het kunnen weten"... 
Tussen vragen over algemene kennis, meerkeuze vragen, droedels, verkeersvragen, 
alfabetvragen, werd er opnieuw, buiten competitie een taartenvraag ingelast waarbij 

de winnende ploeg, ditmaal "Schedeldicht"  2 taarten aangeboden kreeg, maar 
volgens het reglement er 1 wegschonk aan een ploeg van keuze.  "Samana-Femma 

H. Pius X" viel de eer te beurt om smakelijk mee te genieten. 
Het was niet de 1e keer dat de ploeg "Amnesia" als winnaar van deze pix-kwis in de 

schijnwerpers kwam te staan.  Met 108 punten op de 126 die er maximum te 
verdienen waren mochten zij de spits afbijten om zich naar de rijkelijk voorziene 
prijzentafel te begeven. 

Familiequiz ???  Héél zeker !  Met een algemeen gemiddelde van 68,015 % en de 
laatste ploeg die met 52,38 % nog boven de helft bleef mag dat duidelijk blijken. 

 
Een welverdiend applaus werd gericht naar de vele medewerkers, in de keuken, 
achter de toog, ophalers, bedieners, juryleden voor hun geweldige inzet tijdens de 

ganse avond.  Via deze weg ook dank aan hen die voorafgaandelijk hielpen aan de 
zaalschikking en de afruim achteraf !!! 

 
En vermits het om de laatste pix-kwis ging, mochten zowel de deelnemers als al de 

medewerkers, nadat iedereen zijn/haar prijs had gekozen, de nog gevulde 
prijzentafel verder te plunderen. 
 

De quizmeester kreeg het op het einde nog emotioneel vrij zwaar te verduren 
wanneer de zaal, op initiatief van een jurylid hem rechtstaand een minuten 

durende  daverende ovatie bracht.  Meerdere mensen kwamen hem toch nog vragen 
om het voornemen te stoppen te herzien en alsnog verder te doen.   

Mag dit als een teken aanzien worden dat de pix-kwis deelnemers ongemerkt tot een 
vriendengroep uitgegroeide ?  Niet uitgesloten vermits ook 3 groepen vroegen om 
tijdig verwittigd te worden voor het volgend initiatief : een mosselmiddag ergens in 

september.  
Doen we zéker !!! 

 
 





 
 



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  
 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING … 
Amy Van Wijk , dochtertje van Samantha van Wijk en Joyce Van Eynde, 

geboren te Deurne op 6 september 2019, Bisschoppenhoflaan 306 b 19 te Deurne. 
Een dikke Proficiat aan ouders en familie. 
 

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Raf Van Overmeir, echtgenoot van Emmy Schyvens, geboren te  

Borgerhout op 22 februari 1938 en overleden te Deurne (AZ Monica)  
op 1 maart 2020, Herentalsebaan 589 b 127. 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
OKRA NODIGT UIT VOOR VADERFEEST … 

Op donderdag 19 maart, het Feest van Sint-Jozef, zetten we onze vaders  
in de bloemekes. We starten met een Eucharistieviering om half twaalf  

en daarna gaan we lekker genieten van een feestmenu. 
We krijgen : Aperitief, tomatensoep met balletjes, varkenshaasje met 

champignonsaus en krielaardappeltjes. Dessert : Bresiliennetaart en koffie. 
Je komt toch ook mee feesten?  



OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 

Op dinsdag 24 maart. 
OKRA NODIGT UIT VOOR TRAMMEN … 

Op woensdag 25 maart trammen we naar Red Star Line museum.  
Tentoonstelling, thema: “Veldwerk” met gids.  
Vertrek om 13 u. . Tram 4, halte Eksterlaar (KBC Bank). 

 
 

KWB NODIGT UIT VOOR VERGADERING WIJKMEESTERS … 
Op donderdag 26 maart om 20?.00 u. in Familia. 
Je komt toch ook? 

 
OP DE PAROCHIERAAD WERD WEER HEELWAT BESPROKEN …     

Bezinning: Pinksteren 
 

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

1. Kathleen zorgde voor een héél degelijk verslag waarvoor onze oprechte Dank! 

Laten we rustig de tijd nemen om dit verslag nog eens te overlopen. 

2. De verantwoordelijken voor de Herfstfeesten kwamen samen op 4 maart. 

Kathleen kun je even duidelijk maken wat er werd beslist? 

3. Eerste Communie en Vormsel dit jaar. 

4. Pastorale Eenheid. Erna kun jij iets vertellen? 

5. Pastorie , tuin, hagen, gazons. 

6. Familia bomen, haag vooraan, haag achteraan. 

7. Chiro, gazon. 

8. Parochieblad voor de vier parochies van Deurne-Zuid. 

9. Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen. 

10. Het Bisdom vraagt om 3 jaar te werken met de Handelingen van de 

Apostelen. Het eerste jaar, nu dus, de tekst lezen. Zien we mogelijkheden om 

de mensen hierbij te betrekken? 

11. Erna kwam op 5 maart samen met een groepje om stil te staan bij de 

Veertigdagentijd. 

12. Het schooltje aan de Kerkhofweg moet weg. Wat zijn de plannen en hoe 

kunnen jullie tot een oplossing komen?  

13. In Familia is héél hard gewerkt en je ziet reeds het resultaat. Er zijn nog 

serieuze plannen. Krijgen we even uitleg? 

14. Even terugkijken naar vorige parochieraad. Hoe gaan we onze parochie in 

goede banen leiden? Onze bewegingen en organisaties zijn van kapitaal 

belang. Vele mensen worden hier samengebracht. Wat kunnen wij, als 

parochieraad, betekenen voor de bewegingen? Hoe kunnen we hen 

bemoedigen? 

15. Willen we zelf nog iets aanbrengen voor deze vergadering? 

16. Nieuws van de Bewegingen:  

 


