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

 
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 
 

HEILIGE PIUS X 
 
SINT JOZEF 
 

SINT ROCHUS 
 
Lieve mensen, 
nu er in de kerken geen vieringen kunnen doorgaan 
is het belangrijk dat je toch thuis af en toe  
even de tijd neemt om te bidden. 
De paastijd en Pinksteren is toch écht een bijzondere tijd. 
De Verrezen Heer wil ons, 
ook in deze moeilijke tijd, nabij zijn !!! 
 
De meimaand was ook heel belangrijk in onze parochiegeschiedenis 

06 mei 1891 richtte de kerkraad een aanvraag tot de gemeente voor het bouwen 
van onze kerk. 
12 mei 1892 vroeg de aannemer toelating aan de kerkraad om met het bouwen te 
mogen beginnen, op 24 mei kreeg hij die. 
25 mei 1894 stemde de gemeenteraad eenparig de toelating om de pastorie te 
bouwen. 
06 mei 1897 de gemeente kocht grond voor het aanleggen van het kerkhof. Er 
waren toen 60 sterfgevallen per jaar. 
11 mei 1897 de kerkraad gaf de opdracht voor het maken van twee zijaltaren  
in de kerk en de preekstoel aan beeldhouwer Van Genck-Seele. 
18 mei 1899 de gemeente kocht grond bij om het kerkhof te vergroten. 
06 mei 1904 de oorspronkelijke bakstenen vloer in de kerk  
was heel onpraktisch voor het onderhoud.  
Dus besloot men een nieuwe te plaatsen. 
16 mei 1901 werd een kruisbeeld geplaatst op het kerkhof. 
26 mei 1911 overleed onze eerste pastoor Franciscus Stanislas Vervoort,  
hij was de bouwer van de kerk.  
Zijn begrafenis had plaats op 30 mei om 11 uur in onze kerk. 
Mei 1928 stond onze parochie grond af ten voordele van de toen op te richten 
parochie van het Heilig Hart. 



01 mei 1929 vestigden zich de “Zusters van het groen kruis” op de Herentalsebaan 
83. 
Decennia lang zouden zij onze parochie bedienen met hun ziekenzorg. 
29 mei 1937 inwijding van het Sint-Rochusinstituut door kardinaal Van Roey. 
Op de arduinen danksteen stond volgende tekst: 
                      in eendrachtig samenwerken 
                      opgericht tot lof aan den Drieéénigen God 
                      blijve het Sint- Rochus Instituut voortbestaan 
                      door het streven aller parochianen 
                      in liefde tot Christus en de kerk vereend  
Mei 1938 het Godelievehuis voor blinde meisjes werd opgericht op de 
Herentalsebaan 157. 
31 mei 1938 kwam er een akkoord voor grondruiling tussen het gemeentebestuur  
en de kerkraad voor het verplaatsen van de Sint-Rochuskapelletje naar de overkant 
van de straat.  
Daar kreeg het zijn definitieve plaats naast de brandweer. 
10 mei 1940 de Duitsers trekken ons land binnen, begin van wereldoorlog II. 
25 mei 1943 ontving pastoor Holthof het bevel tot inlevering van drie klokken.  
Het brons zou gebruikt worden voor de oorlogsindustrie, het maken van kanonlopen. 
15 mei 1949 plechtige wijding van de grootste klok die Rochus noemt  
en op de klok staat de volgende tekst:  
                                         door woest krijgsgeweld vernield 
  door eendrachtige liefde herboren 
  brenge mijn stem blijheid en vrede 
  bij wel en wee van alle parochianen 
Mei 1950 vijfjarig bestaan van K.T. Opgang,  
het eerste lustrum werd gevierd met de opvoering van “Jacoba van Beieren”  
van Jos Jansen.  
09 mei 1951 het Provinciebestuur gaf een negatief advies voor de tekeningen van de 
nieuwe glasramen.  
De oude hadden de oorlog niet overleefd.  
De commissie van monumenten en landschappen vond dat de ontwerpers hun werk 
moesten overdoen. 
11 mei 1952 viering van veertig jaar KAV,  
hoogtepunt was het wijden van de nieuwe vlag, naar een ontwerp van Marc De 
Groot.  
Drie vrouwen rijzen boven de Sint-Rochuskerk uit, Maria in het midden geflankeerd 
door een jonge vrouw met het schild van KAV en een moeder met kind.  
KAV had toen meer dan 1350 leden, een vierde van alle vrouwen van Deurne-Zuid. 
09 mei 1954 Nationale meivaart van Chirojeugd in Scherpenheuvel. 
Vanaf het ontstaan hield Chirojeugd jaarlijks meivaarten, bijeenkomsten van 
verschillende groepen die mekaar in spelen bekampten. 
Het thema was dikwijls zelf gemaakte klokken  verdedigen en die van andere groepen 
veroveren.  
Het waren vechtspelen waarbij men de wimpel die men achter in zijn broek stak  
bij de tegenstrever er probeerde uit te trekken, zo won of verloor men zijn leven. 
27 mei 1955 Pastoor Holthof stopte als pastoor, hij ging op rust wegens ziekte.  
Hij was zeer geliefd bij alle mensen, voor hem was iedereen gelijk. 



Hij schreef toen:  
de twintig jaar dat ik onder u mocht verblijven zijn zeker de schoonste en gelukkigste 

van mijn leven geweest. 
               Mei 1958 opvoering van de revue “Hoe darve z’het” in Familia.  
               Lang over gesproken, de voorbereiding verliep moeilijk, maar een enorm succes.  
               Alle verenigingen die in Familia huisden werkten mee. 

Mei 1962 viering van vijftig jaar KAV, heel speciaal was de opvoering  
van de operette “Op de purperen hei”. 
Mei 1964 TOP ’64, 60000 chiroleden en sympathisanten  
vieren samen een geweldig feest in het Bosuilstadion.  
06 mei 1968 na de succesvolle jaren van de toneelkring Opgang ontstonden er nogal 
wat inwendige meningsverschillen die uitdraaiden op het oprichten van een nieuwe 
toneelkring Atelier Teater. 
04 mei 1977 nam ’t Pleintje afscheid van Filomeen Van den Berg, zij was jaren lang 
een van de bezielsters. 
11 mei 1980 werden de nieuwe meisjes chirolokalen ingehuldigd door hun proost 
Mon Van Win. 
Mei  1979 hadden de chirovrienden de oude lokalen afgebroken en werd er gestart 
met de nieuwbouw. 
05 mei 1984 vijfentwintig jarig bestaan van het Pleintje werd gevierd in een grote 
feesttent die was geplaatst op het Pastoor Holthofplein. 
06 mei 1984 werd vijftig jaar Chirojeugd Sint- Rochus gevierd. 
10 mei 1987 werd 75 jaar KAV gevierd. 
27 mei 1989 was het feestweekend voor 100 jaar Sint-Rochusparochie.  
Er werd een boek uitgegeven over de geschiedenis van de kerk.  
Jef Smeyers maakte een mooie tekening van onze kerk en pastorie.  
Ze werd ingekaderd en verkocht om mee de kosten van de viering te dekken.  
Er was een tentoonstelling in de kerk van al onze “kerkschatten”.  
Een jubelviering in de kerk voorgegaan door de bisschop en opgeluisterd door ons 
koor met de Deutsche Messe van Schubert met instrumentale begeleiding.  
Daarna was er een feestzitting met een receptie in Familia.  
Er waren de voorstellingen in Familia van “Sint-Rochus de jonge eeuweling”  
waaraan velen hun medewerking verleenden.  
Zondagavond concerteerde de harmonie “De Dry koningen “ in onze feestzaal. 
Daarna trok men met de harmonie op kop, gevolgd door honderden mensen  
met kleurrijke lampions met kaarsjes in naar de Dascottelei waar de familie 
Hendrickx een vuurwerk aanbood.  
In Familia werd er nog uren nagekaart.  
Men werkte toen ook al aan een enorm initiatief om het feestjaar af te sluiten, 
“De rolletjeskerk”, een schaalmodel van onze kerk in onze kerk gebouwd uit WC 
rolletjes. Het zou een ongelooflijk succes worden. 
03 mei 1992 vierde KAV haar tachtigjarig bestaan met als hoogtepunt een reis naar 
Wenen. 
24 mei 1997 had de laatste Doedemeedag plaats, op alle mogelijke manieren trok 
men naar Scherpenheuvel, gezamenlijk initiatief van Sint-Rochus- en de Pius X 
parochies. 
De vorigen hadden plaats op 25 april 1992 en 23 april 1994. 
Maar het succes van de eerste werd nooit meer geëvenaard. 



Mei 1998 werd de blokhut afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe Familia 
na de brand. 
30 mei 1999 werd 110 jaar parochie gevierd met een misviering en receptie en een 
terugblik op de viering van 100 jaar. 
04 mei 2003 werd 50 jaar KBG gevierd met een jubelviering in de kerk en een 
receptie. 
16 mei 2003 hadden zij hun Lenteconcert.  
KBG kreeg ook een nieuwe naam OKRA. 
07 mei 2004 nieuw decreet van de Vlaamse Gemeenschap aangaande de materiële 
organisatie van de eredienst.  
De kerkraden werden teruggebracht van 9 naar 5 leden.  
Nieuw was ook het oprichten van Centrale kerkraden die naar de overheid toe  
alle Deurnese Kerkraden (toen 12) zouden vertegenwoordigen. 
15 mei 2004 werden de uittredende leden bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Mei 2005 werken in de kerk, plaatsen van een nieuwe verlichting  
en schildering van de kerk. 
06 mei 2012 viering van 100 jaar KAV.  
Ook zij kregen een nieuwe naam FEMMA. 
26 mei 2013 jubileerde AT met de opvoering van “Den Derby” 
Mei 2014 vierden we 125 jaar parochie.  
Er werd een boek uitgegeven en een tentoonstelling  gehouden in de kerk, 
jubelviering in de kerk en feestzitting en receptie in Familia. 
Mei 2019 vierden we 130 jaar parochie. 
 
Mei was gedurende al die jaren natuurlijk ook de maand van doopsels,  
huwelijken, eerste en plechtige communies.  
Maar er is natuurlijk heel veel veranderd in ons kerklandschap. 
In 1971 piekten we met 182 doopsels, in 1973 met 121 vormelingen. 
In zestig jaar van 3000 kerkgangers naar 130 op een weekend. 
 
Maar mei 2020 zal toch ook in de geschiedenisboeken komen,  
corona zorgde voor een maand zonder kerkdiensten, geen huwelijken,  
geen eerste- en geen plechtige communies  
en uitvaarten met een beperkt aantal mensen. 
Onze weekkapel kreeg een andere bestemming,  
Sint Rochus werd getuige bij de”corona testen”,  
uitgevoerd door de dokters van “de Bres”, van geneeskunde voor het volk. 
Ik denk dat hij er zich heel goed bij voelde. 
 
Mei, voor onze parochie toch wel een heel bijzondere maand!  
 
Ward Wené, 
natuurlijk is dit overzicht onvolledig, vul het zelf maar aan!!! 
op naar juni. 
 



 

 
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 
EEN TIJDLOOS GEDICHT VAN 1869 … 
 
En iedereen bleef thuis 
en las boeken 
en luisterde. 
En ze namen rust 
en deden oefeningen 
en maakten kunst en speelden 
en leerden nieuwe manieren om te leven 
en stopten en luisterden  
naar een diepere zin. 
Iemand mediteerde, iemand bad, 
iemand met hun schaduw. 
En de mensen begonnen anders te denken 
en ze genazen. 
En in het wegvallen van mensen die 
leefden in het ongewisse  
gevaarlijk, zinloos, en harteloos, 



begon ook de Aarde te genezen 
En wanneer het gevaar voorbij was  
vonden de mensen mekaar.  
Ze rouwden over de gestorvenen 
en ze namen nieuwe beslissingen 
en droomden van nieuwe visioenen 
en bedachten nieuwe manieren van leven. 
En ze genazen volledig de Aarde 
juist zoals ze zelf waren genezen. 
 

 
 
Donna zorgde voor dit gedicht … 
 
Hier is een gedicht dat alhoewel geschreven in de latere 1800’s apropos was voor de 
Spaanse griep pandemie waar het opnieuw zijn weg naar publicatie vond, en nu ook 
voor de corona virus pandemie.  Vooral het laatste stuk valt mij op…  het komt ook 
overeen met Laudato Si.  Wij zijn niet de eerste mensen op aarde die het over 



vernieuwing hebben.  Misschien zullen wij een stap dichter bij het genezen van onze 
wereld komen…  in ieder geval zijn de waarschuwingen niet nieuw!  
Donna  
 
 

SINT-JOZEF 
 
 
BEGIN BELANGRIJK ARTIKEL met parochienieuws 

SINT-ROCHUS. 
 
 

Pasen – Hemelvaart – Pinksteren 

Na de veertigdagentijd komt in ons liturgisch jaar de vijftigdagentijd, 

geschraagd door die drie grote feesten: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar 

het is belangrijk om goed de samenhang van die feesten te zien, want eigenlijk 

zijn het drie facetten van één geloofsgegeven. Johannes in zijn evangelie 

bundelt dat alles ook in het Uur van kruis en opstanding, dat meteen ook gave 

van de Geest is. En hij heeft ons ook een lange meditatie nagelaten over dit 

kerngebeuren (Joh. 13-17). De evangelist Lukas heeft in zijn verhaal die 

facetten keurig uit elkaar gelegd in de tijd: Hemelvaart 40 dagen na Pasen en 

Pinksteren 50 dagen na Pasen, mooi geënt op een aantal joodse feesten. Maar 

laten we hier even doorgaan op die samenhang. 

Wat betekent het dat Jezus verrezen is? Hij die helemaal uit God leefde is door 

die God niet in de steek gelaten. God heeft hem dwars door die dood in zijn 

herscheppende en voltooiende liefde opgenomen. Het uur van de diepste 

vernedering werd voor hem ook het uur van de verheerlijking. In de 

geloofsbelijdenis drukken wij dat zo uit: ‘Hij is opgevaren ten hemel en zit aan 

de rechterhand van de Vader.’ Dat is gelovige beeldtaal, geen concrete 

beschrijving. We krijgen met die uitspraak geen digitaal fotootje hoe de 

zetelverdeling in de hemel er uit ziet. Neen, deze woorden willen iets oproepen, 

gelovig doen oplichten. Het is de gelovige expressie van de overtuiging dat 

Jezus, opgenomen in Gods leven en volheid, ook helemaal deelt in diens leven 

gevende en levenwekkende presentie. Je snapt het dan ook: Hemelvaart is 

geen plechtig wegpromoveren van de Heer. Hij is geen soort erevoorzitter 



geworden, die voortaan hoog en droog aan de rechterhand van de Vader zit. 

Neen, delend in Gods kracht is Hij juist op een nieuwe, niet minder reële manier 

aanwezig onder ons. Niet meer tastbaar, lijfelijk zoals in Palestina, maar 

universeel inspirerend, uitdagend, liefdevol uitnodigend in de kracht van de 

Geest. En zo zitten we bij Pinksteren. 

            Het is goed dat deze rijkdom breed wordt uitgesmeerd in ons liturgisch 

jaar om het helemaal te laten doordringen. Trouwens ook voor de leerlingen 

vroeg het tijd om die omslag te maken van het omgaan met de aardse Jezus 

naar het gezonden worden in zijn naam. Dat was een heel proces van afscheid 

nemen, door de crisis heengaan, nieuwe moed vatten om te getuigen van de 

weg van Jezus. Dat ging niet zonder ‘kracht vanuit den hoge’ zoals in het boek 

der Handelingen staat. Zo spelen doorheen dat feest van Hemelvaart die 

dubbele gevoelens van loslaten en nieuwe moed vatten. Dat herkennen wij ook 

op vele momenten in ons leven. ‘Loslaten is anders leren vasthouden’ schreef 

een vrouwelijke ziekenhuispastor die vaak met mensen in een rouwproces op 

weg gaat. 

            Naast dubbele gevoelens zit er in dat feest ook een dubbele beweging. 

Ik probeer het kernachtig te verwoorden als: ‘Kijk omhoog’ en ‘Ga vooruit’. ‘Kijk 

omhoog’: daarmee bedoel ik niet een oproep van een of andere sterrenwacht. 

Maar: loop niet met je kop in de grond, verdrink niet in de dagelijkse sleur. 

Verlies het perspectief niet uit het oog. Je bent geen speelbal van de carrousel 

van de gebeurtenissen. Je hebt een diepere roeping, een hogere bestemming 

bij God. Er is zoveel meer dan dit platland van jachten en jagen. Dit feest breekt 

de ééndimensionaliteit open. Kijk omhoog, je zult ook kracht ontvangen vanuit 

den hoge.. 

            En dan kantelt heel de beweging. Je moet niet blijven staren naar de 

hemel, neen, ‘ga vooruit’. Toegerust vanuit den hoge zul je kracht vinden om te 

getuigen, om de weg van Jezus te verkondigen maar allereerst zelf te gaan. En 

dat is een veelzijdige opdracht. Waar staan christenen voor? Waar maken wij 

mee het verschil? Waar laten wij iets van het elixir van het evangelie proeven? 



 

  

Eddy Van Waelderen. 

 

Dank je wel    Merci bien     Danke schön 
 
 
Jawel, in de drie landstalen! Maar heb je het al meegemaakt? Je bent in een vreemd 
land waar je geen jota van de taal begrijpt (Grieks, Russisch, Chinees….) en je 
probeert toch een paar eenvoudige woordjes te zeggen zoals “goeiedag” of “dank 
je”. Hoe stuntelig je het ook doet, bij de meesten zal het een glimlach uitlokken. Je 
toont ermee je sympathie voor hun land en hun cultuur. En je merkt dat vooral het 
woordje “dank” mensen deugd doet. Dankbaarheid maakt blij. 
Al heel jong leerden we dat kleine woordje van moeder. Nu het kan heel dikwijls bij 
een loutere formule blijven, zelfs een reflex waar we niet meer bij nadenken. Echte 
dankbaarheid echter is gemeend en komt uit het hart. En vóór de coronatijd zelfs 
gepaard met een stevige handdruk. 
Iemand die positief in het leven staat, begrijpt dat je om veel dankbaar kan zijn. 
Dankbaar omdat je geholpen wordt of gewoon om het mooie weer, dankbaar omdat 
je gezond bent of om de talenten die je kreeg, dankbaar omdat je aan een groot 
onheil ontsnapt bent. (men zegt wel eens van iemand: die moet een goede 
engelbewaarder hebben!). Dankbaar gewoon om het leven zelf, het leven dat je 
aanvaardt als een geschenk.  
Een woordje van dank kan toch zo’n deugd doen. Het maakt al zeker twee mensen 
gelukkig, degene die het geeft en degene die het ontvangt. Dankbaarheid moet 
uitgesproken worden. De Amerikaanse schrijver William Arthur Ward zei: “Dankbaar 
zijn en het niet zeggen dat is zoiets als een cadeautje mooi inpakken en het niet 
geven.” In de Verenigde Staten is Thanksgiving trouwens hét voornaamste feest. 
Oorspronkelijk het feest om te bedanken voor de goede oogst. 
Danken ok, maar wij zijn toch niet graag afhankelijk van anderen. En toch zijn wij 
geen supermensen die alles kunnen en alles hebben. Wij hebben elkaar nodig en we 

vullen elkaar aan. Is leven niet geven en ontvangen? Toch was 
het oude opvoedingssysteem enorm gericht op presteren. Op 
school leerden we ons vergelijken met anderen. De slimmen 
werden opgehemeld en de domkoppen werden soms echt 
vernederd. Dat die laatsten ook talenten hadden, zag men niet 
altijd. Maar ieder heeft zijn gaven  en zijn tekorten. Ik heb een 
heel intelligent iemand gekend, een “slim kopke” die zo 
onhandig was, niet in staat een eenvoudig pakje te openen.  

In religies heeft dankbaarheid altijd een grote rol gespeeld. Er was altijd zoveel 
waarvoor men de goden of God wilde bedanken. De psychologie heeft de 
heilzaamheid van dankbaar zijn vrij laat ontdekt, eerst sinds 1968. Maar grote 
filosofen wisten het altijd. Reeds 500 jaar voor Christus zei de Chinese filosoof 
Confucius: “Ik klaagde dat ik geen schoenen had tot ik een man ontmoette zonder 
voeten.” En de Romein Cicero noemde dankbaarheid de moeder van alle deugden. 
Nu iedereen weet dat  het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Er zijn 
perioden dat we verbitterd zijn en dat we ons afvragen: Waarom laat God dit toe? 



Waarom moet mij dit overkomen? Zo kan het toch niet verder. Er is helemaal geen 
reden tot dankbaarheid.  
En toch zijn er voorbeelden genoeg van mensen die in de grootste miserie nog de 
moed vonden om verder te gaan en te vechten. En dan denk ik aan iemand als de 
apostel Paulus. Hij moest veel ondergaan. Vervolging, gevangenschap, vernedering, 
afgeranseld, met de dood bedreigd. De moeilijkheden bleven hem niet gespaard. En 
ondanks dit alles  leren we hem kennen als een dankbaar man. Dankbaarheid loopt 
als een rode draad door al zijn brieven.  
Uiteindelijk heeft dankbaarheid te maken met vertrouwen. Vertrouwen dat hoe broos 
en kwetsbaar het leven ook is, wij altijd opgevangen worden in de hand van iemand 
die  wij met een groot en soms zwaar beladen woord God noemen. 

 
Bedankt!    

 
Erna Van Tichel 
 
OKRA ZIT NIET STIL EN DENKT AAN FIETSEN … 
We zouden willen starten met het fietsen in juni. 
Volgens OKRA – Sport zou dit kunnen  
en mogen onder bepaalde voorwaarden. 
Er moet een verantwoordelijke persoon zijn met een hesje.  
Swa Braet heeft al toegezegd.  
Alleen leden van OKRA, en bij voorkeur in het bezit van een OKRA – Sportzegel. 
Liefst achter elkaar fietsen met de nodige afstand.  
Naast elkaar met 1,5 m. afstand. Al zal dat niet op alle fietspaden lukken. 
Drinken meenemen.  Je neus niet snuiten tijdens het rijden, en een papieren 
zakdoek gebruiken. 
Bij pauzes een 1,5 m. bewaren. 
Dit zijn wel wat voorwaarden. 
Wanneer:  woensdagen 10 jun, 8 juli en 12 augustus. 
Zoals steeds samenkomen aan de kerk van Sint-Rochus om 14.00 u. 
Bij slecht weer schuift alles een weekje op, dit zoals gewoonlijk. 
 
 


