
 

 

                                                                                                                                   

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

 
 
HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag  29 juni. HH. Petrus en Paulus. Apostelen. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 30 juni. Dertiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis., verzorgd door ons koor.  
Zaterdag 6 juli. H. Maria Goretti. 
17.00 u. Avondviering 
Zondag 7 juli. Veertiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. : Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  
Jgt. Rene Anthonissen.  
Zaterdag 13 juli. H. Henricus. 
17.00 u. Avondviering. 
Zondag 14 juli. Vijftiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. : Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Vader  
en Moeder Quintiens-Leys en kinderen Frederik, Cécile en Eva, en 
Vader en Moeder Minner-Baert en kinderen Alfons en François. 
 
 
 
SINT - JOZEF  
 

ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel 

ZONDAG om 11.45 viering in de kerk 

 

elke TWEEDE en VIJFDE zondag woord- en communiedienst 

met uitzondering van speciale vieringen 

elke laatste maandag van de maand om 19.30 

meditatie werkgroep Diepgang in weekkapel 



 

 

Misintenties kerk Sint-Jozef. 
Op 29 juni te 18.00 u. H. Mis voor Jan Buelens. 
Op 30 juni te  11.45 u. H. Mis voor Piet Thyssen. 
 
 
SINT - ROCHUS 
 
Zaterdag 29 juni. HH. Petrus en Paulus, apostelen. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey. Jgt. M. en 
Mevrouw Van Eynde-Meyers. 
Zondag 30 juni. Dertiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Ludo 
De Backer; Zlm. Annie Stienen; Zlm. John Troubleyn; Zlm. Dirk De Bock; 
Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie; Jgt. Jan en Alice Lebeer-Walraet; 
Zlm. Jos Boeckx; Zlm. Louisa Gabriels en Zlm. Maria Vervoort. 
Maandag 1 juli. H. Rumoldus. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 2 juli.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 3 juli. H. Thomas. Apostel. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. Jgt. De Heer en Mevrouw Huber-Cruls. 
Donderdag 4 juli. H. Elisabeth van Portugal. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 5 juli. H. Antonius Maria Zaccaria. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering. Jgt. Tom Van Eynde. 
Zaterdag 6 juli. H. Maria Goretti.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 
Zondag 7 juli. Veertiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Overledenen 
van de Families Raeymaekers en Mangelschots; Zlm. Maria Vervoort. 
Maandag 8 juli.  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 9 juli. H. Martelaren van Gorcum.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 10 juli. H. Maria Amandina en Gezellen. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 11 juli. H. Benedictus. 
08.00 u. Ochtendviering. 



 

 

Vrijdag 12 juli.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 13 juli. H. Henricus.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 
Zondag 14 juli. Vijftiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Jgt. Maurice 
en Jeanne Thoné- Raedschelders. 
Maandag 15 juli. H. Bonaventura. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 16 juli. O. L. Vrouw van de berg Karmel.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 17 juli. H. Fredegandus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 18 juli. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 19 juli. H. Antonius Maria Zaccaria. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 20 juli. H. Apollinaris. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 21 juli. Zestiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Ludo 
De Backer; Zlm. Jaak en Josfien Jacobs-Schrijvers. 
 

  
HET EINDE VAN HET WERKJAAR 
NODIGT ONS UIT OM NA TE DENKEN 
OVER DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE !!! 
HET PAROCHIETEAM IS HIERBIJ 
HEEL BELANGRIJK. 
IK GEEF HIERBIJ DE UITNODIGING 
VOOR HET LAATSTE PAROCHIETEAM 
VAN DIT WERKJAAR. 
MISSCHIEN EEN KANS  
OM EVEN NA TE DENKEN 
OVER DE VIER PAROCHIETEAMS  



 

 

VAN DEURNE-ZUID !!! 
 

Uitnodiging Parochieteam 19 juni 2019  
 
Bezinning: Pinksteren 
… de boodschap van Pinksteren: 

ieder heeft zijn talenten, zijn gaven … 
tot nut en leven van de gemeenschap … 
 
Er zijn veel vormen van dienstbaarheid: 
 
Zo kan de één wijze raad geven, een ander kan kennis overdragen … 
Anderen kunnen mensen die ziek zijn helpen, of wondere dingen doen … 
Nog anderen kunnen scherp en juist mentaliteiten onderscheiden, 
kunnen oordelen of ze goed of slecht zijn, mens-bevorderend of niet. 
En nog anderen kunnen moeilijke dingen  
in eenvoudige woorden duidelijk maken … 
 
Maar het is één en dezelfde God, één Heilige Geest, 
die dit alles in allen tot stand  brengt… 
… al deze gaven zijn het werk van dezelfde Geest van God. 
 
Let wel … dat we … niet tégen elkaar werken, 
niet concurrentieel zijn voor mekaar. 
Laten we liever zorgen dat we mét elkaar werken, 
aanvullend en complementair sàmen-werken! 
 
… Alle organen vormen samen één geheel, één lichaam, 
en elk heeft zijn plaats en zijn functie. 
 
Zo vormen wij allen samen ook één gemeenschap, 
één lichaam van Christus. 
En daarin hebben allerlei mensen een plaats gekregen, 
een eigen taak, een eigen roeping.  
 
Maar welke jouw taak of roeping ook moge zijn: 
Zet je zinnen op het allerbelangrijkste! 
En dat is de liefde! 
Zij is de grootste gave 
en de sterkste kracht 
van de Heilige Geest! 
Stel ze dus centraal!  
                Ward Bruyninckx. 
 

 

1. Op 30 juni zou ik het vooral willen hebben over vrijwilligers in de parochie.  



 

 

Ik zou ook na de viering mensen uitnodigen om een glaasje te drinken en even 

na te praten en te genieten … 

2. Belang van het parochieteam, vooral naar de toekomst toe. Zeker niet de meest 

boeiende vergaderingen, wel integendeel. Toch belangrijk om een paar, vooral 

jongere mensen, op te sporen… Het parochieteam is verantwoordelijk voor wat er 

in de parochie gebeurt. Moet niet zelf het werk doen, maar moet wel zorgen dat 

dingen die belangrijk zijn gebeuren. 

3. In 2018 hadden we een “Dankjewelreceptie”. Is dat iets om te herhalen? 

4. Wat wordt van mij verwacht na 1 januari 2020? 

5. Wat in de toekomst met Eerste Communie en Vormsel in Deurne-Zuid? We waren 

samen met mensen van de vier parochies en er bleek dat iedereen graag zou 

hebben dat er, ook in de toekomst, deze vieringen in Deurne-Zuid blijven 

doorgaan. 

Het parochieteam zal meer dan ooit belangrijk zijn. 1 pastoor voor 13 parochies is 

anders dan 1 pastoor voor 2 parochies. Wat er in de parochie zelf gebeurt blijft heel 

bijzonder voor het leven en werken van de parochie. In Deurne-Zuid gebeurt er nog 

héél veel en we hopen natuurlijk dat dit ook zal blijven. Een Pastorale Eenheid leeft 

maar écht als de plaatselijke kernen héél actief blijven. 

Zolang ik gezond blijf, en ik doe het nog graag, zal ik met plezier verder werken en 

mijn best doen om alles zo goed mogelijk in orde te houden. 

We zullen wel het Pt. nog moeten versterken en ook verjongen. Vlug gezegd. We 

hebben reeds verschillende keren geprobeerd. 

Vieringen in de kerk hier blijven wel héél belangrijk. Ook gebedsvieringen zullen aan 

belang winnen. 

De Bewegingen blijven héél belangrijk. Als er ergens moeilijkheden komen zullen we, 

als Pt. , moeten proberen om tot een oplossing te komen. Contact met de 

Bewegingen blijft dus héél belangrijk.  

Onderhoud van de gebouwen. Nu lijkt alles wel heel goed in orde. Op het dak van 

Familia staan verschillende bomen. Je kunt die niet zomaar weg doen zonder stukken 

te maken. Tot hiertoe wordt er soms aan het dak hier en daar gewerkt en het lukt 

nog om dingen te herstellen.  

De pastorie is een groot gebouw. Het is wel in orde maar het wordt te weinig 

gebruikt. Weet iemand een oplossing voor intenser gebruik?  

We hebben momenteel heel goede contacten met de school. Waar kunnen zij hun 

steentje bijdragen voor de parochie? 

Pastorie, tuin, hagen en gazons. Grasveld Familia en grasveld aan chirolokaal. Bomen 

aan Familia en haag daar. Denk zelf ook eens na over de parochie en probeer a.s. 

woensdag ook mee te zoeken naar wat belangrijk is voor Sint-Rochus.  

 
 

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  
 
SCHOOLVIERING ANDROMEDA … 
Op vrijdag 28 juni om 9.00 u. in de kerk van Sint-Rochus. 
Op de laatste dag van het schooljaar willen leerkrachten en kinderen 
samenkomen om te danken voor het voorbije schooljaar. 
Ze hebben weer hard gewerkt om de viering voor te bereiden. 
Samen maken we er weer een onvergetelijke viering van. 
Je bent ook welkom om hen aan te moedigen. 
 
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE … 
Op vrijdag 28 juni om 11.00 u. zijn we weer uitgenodigd  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag 6 en zondag 7 juli hebben we, tijdens de vieringen, 
de collecte voor het onderhoud van onze gebouwen. 
Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning 
om onze gebouwen in goede staat te houden !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING  RUSTHUIS TOL … 
Op vrijdag 19 juli te 15.00 u. worden we weer verwacht 
om samen te bidden en te vieren. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn 
en nodig ook mekaar uit. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
 
                            



 

 

SINT-JOZEF  
 
woensdag 26 juni (4de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 27 juni (4de) 
10.00 – 17.00 FEMMA, fietsen naar Heindonk,  
bijeenkomen in zaal Drakenhof 
14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, dansen, zaal Drakenhof 1 
vrijdag 28 juni (4de) 
zaterdag 29 juni (5de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 30 juni (5de) 
11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
 
ZOMERVAKANTIE 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 
 
in juli en augustus geen eucharistieviering op zaterdag om 18.00 
 
maandag 1 juli (1ste) 
dinsdag 2 juli (1ste) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 3 juli (1ste) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 4 juli (1ste) 
vrijdag 5 juli (1ste) 
zaterdag 6 juli (1ste) 
zondag 7 juli (1ste) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 8 juli (2de) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag 
dinsdag 9 juli (2de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 10 juli (2de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 11 juli (2de) 
vrijdag 12 juli (2de) 
zaterdag 13 juli (2de) 
zondag 14 juli (2de) 
11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
maandag 15 juli (3de) 
dinsdag 16 juli (3de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
9.15 OKRA SINT-JOZEF, dagelijks bestuur, cafetaria 
woensdag 17 juli (3de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 18 juli (3de) 



 

 

  
 

SINT-ROCHUS  
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING … 
Manon Van Herck, dochtertje van Gianni en Nina Wouters, geboren te  
Deurne op 9 november 2018, Herentalsebaan 218 te Wommelgem. 
We wensen ouders en familie een héél dikke Proficiat en wensen  
Manon een héél mooie toekomst toe !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN … 
Op woensdag 26 juni om 20.00 u. in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn en geniet daarna 
van een deugddoende vakantie !!! 
 
KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING … 
Op donderdag 27 juni te 20.00 u. in Familia. 
Het wordt weer de laatste vergadering van het werkjaar. 
We hebben zeker nog heel wat te plannen en te regelen. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
SCHOOLVIERING ANDROMEDA … 
Op vrijdag 28 juni is het de laatste schooldag 
en dan komen leerkrachten en kinderen weer naar onze kerk 
om God te danken voor het voorbije schooljaar. 
Het wordt zeker weer een héél fijne viering 
en daarna komt de langverwachte vakantie. 
Je bent ook welkom om hen aan te moedigen. 
 
FEMMA NODIGT UIT … 

    VRIJDAG 28 JUNI : AVONDWANDELING OP HET ‘NIEUW ZUID’ 
   ‘Waar schone winden waaien over nieuwe kaaien’ 
Naar goede gewoonte organiseren wij op de laatste vrijdag van juni  
onze jaarlijkse avondwandeling... en jullie weten dat die altijd bijzonder is.  
Ook deze keer zal dat zeker het geval zijn. Onze gids, Rick, neemt ons mee  
op een verkenningstocht door het Nieuw Zuid.  
We starten op het statige oude Antwerpse Zuid  
en kuieren dan via verrassend vernieuwde Scheldekaaien   
naar deze schitterende nagelnieuwe stadswijk.  
Daar zien we wat 'schoon wonen' in deze tijd van klimaatverandering kan betekenen.  
Rick brengt ons deze stadswandeling als 'primeur' en we zijn er zeker van dat er,  
net zoals vorig jaar in de Cadixwijk, weer heel wat moois en nieuws te ontdekken valt.  
Het wordt een stevige maar aangename avondwandeling.  
Zoals gebruikelijk eindigen wij dan op een gezellige locatie  
met een lekker biertje, wijntje of ander drankje.  
Afspraak om 19.30 u.  
aan de fontein op de Lambermontplaats (Antwerpen Zuid). 



 

 

De wandeling start stipt om 19.45 u en duurt iets langer dan twee uurtjes. 
Deelnameprijs 7 € voor leden en 10 € voor niet-leden, ter plaatse te betalen. 
Voor wie graag in groep vertrekt,  
we nemen tram 4 aan halte Eksterlaar om 18.47u 
Ook met tram 8 kan u er vlot geraken,  
u dient dan af te stappen aan halte Montigny. 
 
Nu al inschrijven : 
ZATERDAG 27 juli 2019 : DAGUITSTAP NAAR DE ‘VICTORIE SAIL’ IN ALKMAAR 
Dit jaar gaat onze daguitstap naar Alkmaar,  
de plaats die bekend staat als dé kaasstad van Nederland.  
Maar die titel dekt maar een deel van de lading.  
Want deze stad in Noord-Holland heeft nog veel meer te bieden. 
Zo is er het prachtige oude centrum met vele monumenten,  
leuke winkelgebieden en talloze gezellige terrasjes,  
café' s en restaurants in alle prijsklassen.  
Daarnaast is het er prima shoppen, is er het Stedelijk Museum,  
het Biermuseum, het Beatlesmuseum en natuurlijk het Kaasmuseum.  
Het laatste weekend van juli staat Alkmaar  
bovendien volledig in het teken van de ‘Victorie Sail’.  
Iedereen kan dan rondom het ‘Noordhollandsch Kanaal’  
en de binnenstad van Alkmaar genieten  
van een unieke collectie van 200 historische binnenschepen. 
Prijs voor deze uitstap is 30 € per persoon voor het vervoer per autocar  
van de firma Verhoeven. Eten en andere uitgaven dient ieder voor zich te betalen.  
Wil je graag mee, schrijf dan zo snel mogelijk in bij Rita Blomme tel 03/321 47 02 
of per mail christiane_blomme@hotmail.com want de plaatsen zijn beperkt. 
De opstapplaats is in Berchem op de Borsbeekbrug,  
het vertrekuur kennen we pas drie dagen op voorhand  
en laten we dan weten aan iedereen die inschreef. 
Graag op voorhand betalen op ons rekening nr BE30 7895 3715 6211  
 
WORDT VERWACHT 
Zaterdag 27/7 : Daguitstap. 

 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Op 4 juli is het weer de eerste donderdag van de maandag en 
hebben we de aanbidding in onze weekkapel van 8.00 u. tot 12.00 uur. 
Kom je ook even langs om tot rust te komen en even te komen bidden? 
Het kan deugd doen !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 4 juli te 14.30 uur worden we weer verwacht  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Het kan deugd doen op die manier samen te zijn. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 
 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 

mailto:christiane_blomme@hotmail.com


 

 

Op zaterdag 6 en zondag 7 juli hebben we , tijdens de vieringen, 
de collecte voor het onderhoud van onze kerk.  
Samen lukken we er écht in onze kerk in orde te houden. 
Héél veel Dank hiervoor !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 
Op maandag 8 juli op de pastorie. 
Het wordt zeker weer een héél gezellige namiddag, 
waarbij we weer mooie stukjes zullen maken. 
Je komt toch ook ? 
 
OKRA NODIGT UIT VOOR TRAMMEN NAAR ZURENBORG … 
Op woensdag 26 juni.  
Vertrek om 13.30 u. halte Eksterlaar met tram 4. 
140 poëzievensters sieren Zurenborg. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 27 juni in de namiddag. 
Het wordt weer heel gezellig. 
OKRA DOET EVEN NADENKEN OVER VERKIEZING NIEUW BESTUUR … 
Er zijn verkiezingen voor een nieuw bestuur in 2020. 
Kandidaten gezocht. Niet iedereen van het huidige bestuur zal zich kandidaat stellen.  
Vooral vrouwelijke kandidaten meer dan welkom. 
Je hebt nog even de tijd, maar niet te lang wachten.  
De huidige bestuurders kunnen je dan al op weg helpen. 
Ben je geïnteresseerd om ideeën aan te reiken,  
mee het beleid in onze ploeg te bepalen,  
je eventueel in te zetten voor onze werking?  
We horen het graag! 
Neem dan contact op met onze voorzitter,  
of maak een afspraak met Wim Nagels,  
tel. 03/ 321 68 23 of Unitaslaan 33, 2100 Deurne. 
 
 


