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

Eucharistie- en gebedsvieringen. 
Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering 

4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering 
3e zondag van de maand koffie na de viering (niet in juli en augustus) 
 

 
HEILIGE PIUS X 
  

Zaterdag 27 juni. H. Cyrillus van Alexandrië. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 28 juni. Dertiende Zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 4 juli. H. Elisabeth van Portugal. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 5 juli. Veertiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 11 juli. H. Benedictus, abt.  

17.00 u. Avondviering  
Zondag 12 juli. Vijftiende Zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 18 juli. 
17.00 u. Avondviering  
 
 
SINT- JOZEF 

 
 
zaterdag 27 juni  18u eucharistieviering   misintentie Jan Buelens 

 
zondag 28 juni   11u45  eucharistieviering 
 

zaterdag 4 juli   11u  herdenkingsviering Marieke Gregoir, echtgenote van Geert 
Bekaert. 
 

zondag 5 juli  11u45  eucharistieviering 
 

zondag 12 juli  11u45  woord- en communiedienst 
 
Tijdens de maanden juli en augustus zal er geen viering plaats vinden op zaterdag 

om 18u. 



 

Alle vieringen zullen plaats vinden in de grote kerk. 
 
Ingang langs de rechterzijde.  

 
Uitgang langs het Mariabeeld van Antoon Luyckx ( kaarsjes) en oude doopvont. 
 

Ontsmettingsproducten en handschoenen zullen beschikbaar zijn. 
 
Iedereen is welkom! 

 
 
In de maanden juli en augustus vieren we elke zondag om 11u45. 

 
 
Zaterdag 15 augustus Tenhemelopneming van Maria  

 
Eucharistieviering om 11u45 

 
 
SINT ROCHUS 

  
Zaterdag 27 juni. H. Cyrillus van Alexandrië. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 28 juni. Dertiende Zondag door het jaar . 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis  Zlm. Gaby Schepkens en haar familie;  
Zlm. Rafaël Van Overmeir, Anna Nuygen Thi Nen;  
Zlm. Josée Joossens; Zlm. Staf Verhesen; Zlm. Victor Deprince;  

Zlm. Jos De Vos; Zlm. Guy Hendrickx; Zlm. André De Ruijter;  
Zlm. Franciscus D’ Joos; Elvira Dockx; Mark Simons en Madeleine Schmitz. 
Maandag 29 juni. H. Petrus en Paulus.  

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 30 juni. Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 1 juli. H. Rumoldus.  

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 2 juli.  

8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 3 juli. H. Thomas, apostel.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 4 juli. H. Elisabeth van Portugal.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. 



Zondag 5 juli. Veertiende Zondag door het jaar . 

08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis  Zlm. Rafaël Van Overmeir, Anna Nuygen Thi Nen;  
Zlm. Josée Joossens; Zlm. Staf Verhesen; Zlm. Victor Deprince; Zlm. Jos 

De Vos; Zlm. Guy Hendrickx; Zlm. André De Ruijter; Zlm. Franciscus  
D’ Joos; Elvira Dockx; Mark Simons en Madeleine Schmitz. 
 

Maandag 6 juli. H. Maria Goretti. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 7 juli.   

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 8 juli.   

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 9 juli. H. Martelaren van Gorcum.  

8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 10 juli. H. Maria Amandina.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 11 juli. H. Benedictus.  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. 
Zondag 12 juli. Vijftiende Zondag door het jaar . 

08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis Zlm. Louisa Gabriels; Zlm. Rafaël Van Overmeir, 
Zlm. Anna Nuygen Thi Nen; Zlm. Josée Joossens; Zlm. Staf Verhesen;  

Zlm. Victor Deprince; Zlm. Jos De Vos; Zlm. Guy Hendrickx;  
Zlm. André De Ruijter; Zlm. Franciscus D’ Joos; Zlm. Elvira Dockx;  
Zlm. Mark Simons en Madeleine Schmitz. 

 
Maandag 13 juli. H. Henricus. 
08.00 u Ochtendviering 

Dinsdag 14 juli. H. Camillus de Lellis.   
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u  Avondviering 
Woensdag 15 juli. H. Bonaventura.    
8.00 u. Ochtendviering 

19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 16 juli. O. L. Vrouw van de berg Karmel.  
8.00 u. Ochtendviering 

Vrijdag 17 juli. H. Fredegandus.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 

Zaterdag 18 juli.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. 
 



Juni “ Fons “ maand !!!  

Op dinsdag 30 juni viert Fons Houtmeyers zijn 81ste verjaardag. 
   
In 1987 vroeg Vicaris Robert Raes, zelf oud pastoor van onze parochie aan Fons om 

bij ons pastoor te worden. Hij vroeg wat bedenktijd, want uiteindelijk liet hij in Geel 
veel achter, en dan stemde hij toe. Op 6 november benoemde de bisschop hem dan 
tot zesde pastoor van onze parochie. 0p zondag 3 januari 1988 werd hij officieel 

aangesteld. 
 
In juni hebben we Fons veelvuldig kunnen vieren. Want Fons werd ook priester 

gewijd op 27 juni 1964. Dus buiten de verjaardagen vierden we ook nog heel wat 
priesterjubilea. 
Vanaf 1989 hebben we die om de vijf jaar gevierd. Heel speciaal was natuurlijk 29 

juni 2014, 75 jaar en 50 jaar priester. Dit viel dan samen met het einde van zijn 
loopbaan als pastoor in onze en in de H. Pius X parochie. 
 

Fons heeft in onze parochie een ongelooflijk palmares opgebouwd. Er was zijn inzet 
voor het verenigingsleven. Alle verenigingen hebben die enorm gewaardeerd. 

 
Zijn inzet voor de katholieke scholen. Steun voor de werken aan het Sint-
Rochusinstituut in 1989, 1993 en 1994, aan Andromeda, fusieschool van Sint-Anna- 

en Sint-Rochusinstituut vanaf 2005. 
 
Steun voor Familia. Zeker nadat een brand op maandag 22 april 1996 een groot deel 

van het parochiehuis vernielde. Maar op 29 januari 1999 opende een nieuw, groter 
en mooier parochiehuis. Ook in 2019-2020 waren er heel wat zorgen met het 
parochiehuis. 

 
Zijn hulp en stimulans voor de herfstfeesten die sinds 1969  
ononderbroken plaats vonden het eerste weekend van oktober. 

 
De ijver voor de catechese en de eerste communie, hier en in Pius X, hij wou dit niet 
afgeven. 

 
Vrijwilliger in het ziekenhuis Monica en in de woonzorgcentra. 

 
Al voor zijn aanstelling zette hij een ploeg vrijwilligers uit Geel en ook van onze 
parochie aan het werk voor de noodzakelijke verbouwingen aan de pastorie. Onze 

pastorie dateert van 1895 en werd tijdens wereldoorlog II op 31 oktober 1944 zwaar 
beschadigd door een bominslag. De tuin werd ook volledig opnieuw aangelegd. 
In 1990 was er heel wat stormschade. 

In 1991 werden een aantal dakgoten vernieuwd. 
Groot probleem waren ook de talrijke inbraken in de pastorie, 13 (dertien!!) 
waardoor de achterkant van het gebouw speciaal werd beveiligd, tralies voor de 

ramen op het gelijkvloers. 
In 2004 werd de garage vernieuwd. 
In 2005 werden nieuwe dakgoten geplaatst aan het gebouw. 

In 2006 werd er een nieuw dak gelegd. 



In 2007 werd de voorgevel van de pastorie volledig opgekuist. 

In 2008 werden de rolluiken vernieuwd. 
Op 15 december 2010 was er een overval op onze pastoor in de pastorie en als 
gevolg daarvan werd er camerabewaking geplaatst. 

In 2014 werd de eerste verdieping grondig omgevormd tot een volwaardig 
appartement, waar Fons mag blijven wonen zolang als hij wil.   
Het in stand houden van het Sint-Rochuskapelleke, oudste gebouw uit ons 

patrimonium, in de Waterbaan. Het lag mee aan de oorsprong van onze parochie. 
Er zijn dikwijls onderhoudswerken aan gedaan door vrijwilligers, in 1975 door de 
KWB van de Lod. Van Montfortparochie en in 1996 - 1997 door onze KWB. 

 
En dan blijft er natuurlijk nog Fons zijn inzet voor zijn grootste huis onze kerk. 
Gans zijn pastoorsperiode bij ons heeft hij er zich voor ingezet. 

Er zijn vele werken nodig geweest aan de kerk. Maar hij mag wel de pluim op zijn 
hoed steken dat hij thans een kerk aflevert die praktisch helemaal in orde en goed 
onderhouden is. 

De werken in deze periode kunnen ingedeeld worden in enkele grote fasen: 
de glasramen, de daken, de toren, het orgel, de verfraaiing, de technieken, de 

nieuwe bliksemafleider, de weekkapel en andere vrijwilligerswerken. 
 
De glasramen. 

Reeds in 1967 was het hoofdstuk vandalisme, het insmijten met stenen van de 
glasramen begonnen. Dit herhaalde zich nog eens in 1981 en 1989 met als gevolg 
dat vrijwilligers draad plaatsten voor de ramen. In 1992 was de beslissing genomen 

de glasramen in verschillende fasen te laten herstellen en op duurzame wijze tegen 
vandalisme te beschermen. In de periode 1993 – 1999 werden voor de herstelde 
ramen bruine aluminium voorzetramen geplaatst met polycarbonaat beglazing. Even 

ter info, onze kerk telt 62 ramen en raampjes. 
 
De daken. 

Het dak aan de zuidkant werd tijdens wereldoorlog II fel beschadigd door een V –
bom inslag in de Sint- Rochusstraat en dan ook na de oorlog vernieuwd. Maar al de 
andere daken dateerden nog van bij de bouw van de kerk in 1893. Zij werden 

allemaal vernieuwd in de periode 2003-2013. Het dak dat na de oorlog vernieuwd 
werd hoefde geen nieuwe leibedekking maar wel nieuwe goten. Ook de dakkapellen 

werden vernieuwd. 
Onze kerk telt 17 dakjes en daken. 
 

De toren en de gewelven. 
In 2012 werd er een loopbrug geplaatst over het midden gewelf van de kerk. 
In 2013 was er een visitatie voor de veiligheid van de torenspits, de herstellingen 

werden uitgevoerd met een hoogtewerker van 65 m. 
In 2016 en 2018 werd er gewerkt aan de galmgaten en de vloeren. 
In 2019 waren nieuwe herstellingen aan de toren nodig. Dit gebeurde met een 

hoogtewerker.   
 
Het orgel. 



Het orgel in onze kerk dateert van 1906 en gebouwd door Jozef Joris uit Zichem. In 

1985 ontstond reeds het idee om het orgel een grondige herstelbeurt te geven. De 
tractuur werd vervangen en een nieuwe speeltafel geplaatst. Eind jaren ’90 doken er 
nieuwe problemen op. 

Sommige orgelbouwers schreven het volledig af. Uiteindelijk maakte de firma Nijsse 
en Zoon uit Oud-Sabbinge toch een redelijke prijs voor de herstelling. 
De werken werden gespreid over drie jaar 1999, 2000 en 2001. 

 
Verfraaiing. 
In 2005 werd de kerk van binnen helemaal opnieuw geschilderd door de firma 

Verpoorten. 
Er werden tapijten onder de stoelen gelegd en het altaarpodium vernieuwd. Het 
beeld van O.L.Vrouw kreeg een nieuwe plaats. Er werden beelden in de kerk 

geplaatst in bruikleen gekregen van de Zwartzusters van Lier. 
 
Technieken. 

In 2005 werd de verlichting in de kerk vernieuwd. Er werd gewerkt aan de 
elektrische installatie van de kerk. De verwarming kreeg een grondige renovatie. De 

geluidsinstallatie werd aangepast. 
De kerk werd volledig in orde gemaakt op gebied van veiligheid met op 19 maart 
2019 de brandveiligverklaring van de brandweer. 

 
Bliksemafleider. 
In 2018 werd er op onze kerk een nieuwe bliksemafleider geplaatst. 

 
De weekkapel en andere vrijwilligerswerken. 
Tijdens al deze jaren is het ook onbetaalbaar wat vrijwilligers presteerden, kleine 

schilder-werken zoals de weekkapel en in de kerk, het uitoefenen van de 
kosterfunctie, dit kostte vroeger een wedde en woog zwaar op het financieel budget, 
het kleine onderhoud en de poets van de kerk, restauratie van de kerststal. De nacht 

van 28 op 29 december 2002 werd er ingebroken in de kerk, cibories en kelken 
gestolen, de deuren werden hersteld en beter beveiligd. De doopvont werd naast het 
altaar geplaatst, de doopkapel vrij gemaakt voor nooduitgang. Zonder vrijwilligers 

was dit allemaal onmogelijk geweest. 
 

En nu recent nog een heel speciale fase voor onze kerk: het coronavirus, geen 
vieringen meer toegestaan. Maar gelukkig hebben we juist de kerk in orde gebracht 
om veilig te kunnen heropenen. 

 
Fons bedankt voor dit alles ! 
En op uw 81ste mag je het stilletjes aan wel wat kalmer aan gaan doen. 

 
Het was voor mij een plezier al deze jaren met u te mogen samen werken. 
 

 
Ward Wené, 
juni 2020. 
 



---



 
 

 

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT  
 
Nieuws uit de parochie H Lodewijk van Montfort 
 

Het werd dit jaar een zeer lange vasten.  We konden ons wel verbonden blijven 
voelen via radio, televisie en sociale media, maar we misten toch de warmte van het 

samenzijn,  een handdruk, een schouderklopje, kortom wat spontaan menselijk 
contact.  
Maar op zondag 14 juni  vonden we als vanouds de weg naar onze zondagse 

ontmoeting in de de Sevillastraat 79 .  Samen met vrienden en kennissen kwamen 
we met Pol als voorganger, en met respect voor alle Corona-maatregelen, samen in 
onze vertrouwde kerk. 

De paaskaars werd gezegend, we geloofden en beloofden wat Pol ons voorbad.  
Alleen onze jaarlijkse douche met gewijd water hebben we gemist! 
 

Na de gemiste Goede Week, Pasen, Pinksteren, Eerste Communie- en 
Vormselvieringen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. 
Het is nog niet helemaal zoals vroeger natuurlijk.  Niet zo vertrouwd  zijn het droge 

kruisteken na het lege wijwatervat, de  afstandelijke  (1.50 m) begroeting, de 
verplichte paden om samen in dezelfde richting  binnen en buiten te gaan.  De ver 
uit elkaar staande stoelen zien er niet echt uitnodigend uit,  het overtal aan stoelen 

helemaal niet,  te communie gaan is een beetje anders.  Ons vertrouwde 
tekstboekje, zangboek , het moet allemaal nog even in de kast blijven. 

Het koor houdt ook Corona-stilte , maar gelukkig is er nog het orgel! 
 
In de nabije toekomst zullen we ons op deze manier behelpen, maar misschien vindt 

het virus het intussen ook welletjes geweest en blaast het stilaan de aftocht.   
 
Wij hopen het samen met jullie! 



 

 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 
 

WEGNEMEN KLEDINGCONTAINERS AAN ONZE KERK … 
Op maandag 15 juni werden de twee kledingcontainers van Missiehulp  
weggenomen. De laatste maanden was het een ergernis  

dat er zoveel sluikstort werd gebracht. 
We hebben er natuurlijk mee voor gezorgd 

dat er héél veel kleren werden samengebracht 
die héél belangrijk zijn geweest voor de Missies. 
Hopelijk stoppen de mensen er nu mee 

en wordt geen rommel meer gebracht. 
 
 

HET COMITE KWAM TERUG SAMEN OP DINSDAG 16 JUNI 
 
Na enkele maanden gedwongen rust 

kwamen we terug samen om bij te praten 
en over de toekomst te spreken. 
Hopelijk wordt alles weer vlug allemaal heel gewoon. 

 
DE KERKRAAD KOMT SAMEN OP 8 JULI … 
Op 8 juli om 14.00 u. worden we weer verwacht op de pastorie. 

De begroting voor volgend jaar wordt nog besproken 
en er is ook een en ander bij te praten over de corona. 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
 

SINT-JOZEF 
 
ALLES TERUG GEWOON … 

We zijn heel blij dat alles weer terug gewoon verloopt. 
Het waren moeilijke maanden … 
 

 

SINT-ROCHUS 
 
TERUG GESTART MET VIERINGEN IN ONZE KERK … 
Vanaf maandag 8 juni zijn we terug gestart met vieringen in onze kerk. 

Wat deed het deugd elkaar weer te ontmoeten en samen te bidden. 
We hebben het allemaal veel weken moeten missen. 
En het was een beetje anders dan anders, 

maar het is allemaal vlekkeloos verlopen. 



Héél veel Dank aan de vele mensen die er mee voor hebben gezorgd! 

Het koor moet nog wel even wachten, 
maar het was plezant dat de zangers toch talrijk aanwezig waren. 
De boekjes mogen nog niet worden gebruikt 

en ook in de kerk mochten we nog niet zingen. 
Laat ons maar hopen dat alles weer vlug normaal wordt en 
blijf natuurlijk héél goed zorgen voor Uw gezondheid 

en voord gezondheid van ons allemaal !!! 
 
FEMMA VERGADERING KERNLEDEN … 

Op woensdag 24 juni komen we weer samen. 
Het is lang geleden en het zal deugd doen elkaar weer te ontmoeten. 
Probeer er dus ook zeker bij te zijn 

want we denken natuurlijk aan de vakantie  
en ook aan de start van het nieuwe werkjaar. 
 

SLOTVIERING ANDROMEDA … 
Op dinsdag 30 juni willen we natuurlijk het schooljaar  

weer op een fijne manier afsluiten. 
Om 9 uur komen we samen in onze kerk 
om God te danken voor het voorbije jaar 

dat toch wel een heel bijzonder jaar is geweest. 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 

Op donderdag 2 juli van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel. 
Het is weer een moment om rustig te bidden. 
Maak je even vrij en kom ook mee. 

 
KERKRAAD KOMT SAMEN OP 8 JULI … 
Op 8 juli om 20.00u. worden we verwacht op de pastorie. 

We praten over de begroting voor volgend jaar 
en het wordt zeker ook napraten over wat corona meebracht. 
Het zal goed doen dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten 

en dat we samen kunnen denken aan de toekomst. 
Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 

  
 
KWB KWAM OOK WEER SAMEN … 

Het deed deugd dat we weer konden samenkomen met de wijkmeesters. 
Er was heel wat bij te praten en te vertellen 
en we dachten natuurlijk ook aan de toekomst  

en aan alles wat er te verwachten valt. 
Je vindt natuurlijk alles op de site en in het klein raakje. 
 

WEBSITE 
Alle info kan u ook op het  
web  nalezen, surf naar:  

http://www.st-rochus.be/ 

http://www.st-rochus.be/


 

Wenst U ook wekelijks het Parochieblad 
met héél veel nieuws  
over de parochies van Deurne-Zuid ? 

Stort dan  Euro 38.00 
op  BE05 9796 3101 1475 
Parochieblad  

Deurne 
 
VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID … 

Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad. 
Aarzel niet en stuur het naar  

 Fons Houtmeyers  alfons.houtmeyers@gmail.com 

 

Heel veel Dank bij voorbaat !!! 
 

mailto:alfons.houtmeyers@gmail.com

