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

Zondag 12 juli. Vijftiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Vader en Moeder Quintiens- 

Leys, en kinderen Fréderric,Cecilia en Eva. Vader den Moeder  
Minner-Baert en kinderen Alfons en François. 
Zaterdag 18 juli. 

08.00 u. Ochtendviering 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 19 juli. Zestiende Zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 25 juli. H. Jakobus, apostel. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 26 juli. Zeventiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 1 augustus. H. Alfonsus Maria de’ Liguori.  

17.00 u. Avondviering  
Zondag 2 augustus. achttiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis.  
Zaterdag 8 augustus. H. Dominicus. 
17.00 u. Avondviering  
 
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) 
 
 

SINT JOZEF 
 

VIERINGEN IN ONZE KERK 

zondag 19 juli            11u45        eucharistieviering 
zondag 26 juli            11u45        eucharistieviering 
zondag 2 augustus    11u45        eucharistieviering 

 
Tijdens de maanden juli en augustus  
is er op zaterdagen geen eucharistieviering om 18 uur.   

Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming,  
zaterdag 15 augustus vieren we eucharistie om 11u45. 
 



 

SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 11 juli. 

08.00 u. Ochtendviering 
17.00 u. Avondviering. Jgt. Tom Van Eynde. 
Zondag 12 juli. Vijftiende Zondag door het jaar. 

08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis . Zlm. Louisa Gabriëls. Zlm. Lia De Buck-Wahlen. 
Zaterdag 18 juli. 

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 19 juli. Zestiende Zondag door het jaar. 

08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis   Zlm. Lia De Buck-Wahlen. 
Maandag 20 juli. H. Aollinaris.  

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 21 juli. H. Laurentius van Brindisi.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 22 juli. H. Maria Magdalena.  

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 23 juli. H. Birgitta. 

8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 24 juli.   
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 25 juli. H. Jakobus , apostel.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey. 
Zondag 26 juli. Zeventiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis  Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie,  
Zlm. Lia De Buck-Wahlen. 

Maandag 27 juli. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 28 juli.   

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 29 juli.   H. Marta. 

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 30 juli. H. Petrus Chrysologus.  

8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 31 juli. H. Ignatius van Loyola. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 



Zaterdag 1 augustus. H. Alfonsus Maria de’ Liguori.  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. 
Zondag 2 augustus. achttiende Zondag door het jaar. 

08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis Zlm. Lia De Buck-Wahlen. 
Maandag 3 augustus.  

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 4 augustus. H. Johannes Maria Vianney.   
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u  Avondviering 
Woensdag 5 augustus. Kerkwijdingsfeest van de basiliek  
van Maria de Meerdere. 

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 6 augustus. Gedaanteverandering van de Heer.  

8.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 7 augustus. H. Juliana van Cornillon, H. Sixtus II, paus. 

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 8 augustus. H. Dominicus.  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Jgt. Dhr en Mevr. Van Eynde- 
Meyers. 
 
TEKST WART WENE … 
In 131 jaar parochie kon corona voor het eerst het doorgaan van de 

Kerkraad verhinderen. 
 
Ons Kerkfabriek lag stil, geen vergadering van de kerkraad. 

Dit was nog nooit voorgekomen in onze 131 jarige geschiedenis, zelfs tijdens de 
twee wereldoorlogen gingen de bijeenkomsten van de Kerkraad gewoon door. 
 

Hoe komt men feitelijk aan de naam Kerkfabriek? 
Het Latijnse woord fabrica betekent constructie ten behoeve van het algemeen 

belang. 
In combinatie met het woord kerk werd het fabrica ecclesiae en in de zesde eeuw 
reeds gebruikt om het geheel aan te duiden van de gelden of bezittingen bestemd 

voor het onderhoud en de verfraaiing van het kerkgebouw. Later ook voor het 
uitoefenen van de eredienst. 
Onze huidige structuur dateert uit de periode van de Franse revolutie en het bewind 

van 
Napoleon Bonaparte. Tijdens die revolutie werden alle kerkelijke goederen onteigend 
en ter beschikking van de natie gesteld. De goederen werden verkwist, de eredienst 

afgeschaft en de geestelijken vervolgd. In 1802, als gevolg van een concordaat 
tussen Napoleon en Paus Pius VII, werden de Kerkfabrieken ingevoerd. Bij het 
ontstaan van de Belgische staat in 1830 bleven de Kerkfabrieken bestaan. En ook in 



2004 werden de fundamenten van de Napoleontische regeling door het Vlaams 

parlement behouden in het erediensten decreet. 
Ook de wijzigingen van 2006 bleven binnen dat zelfde kader. 
 

Kerkfabrieken bestonden dikwijls reeds voor dat de kerk gebouwd werd. 
Laten we Deurne eens overlopen en ons baseren op de jaartallen wanneer de kerken 
in gebruik werden genomen en de Kerkraad dus zijn volledige materiële taak kon 

vervullen. 
De oudste kerk van Deurne is Sint-Fredegandus. De kerk is na verwoesting en 
heropbouw in 1644 terug in gebruik genomen. Daar heeft men nu al 376 jaar een 

Kerkraad. 
Op respectabele achterstand volgen wij Sint-Rochus met 127 jaar kerkraad. 
De andere kerken van Deurne halen de 100 jaar niet. Alhoewel er nog drie vlotte 

tachtigers bij zijn. Ons jongste broertje is de kerk van het Heilig Hart op de 
Schotensesteenweg met 29 jaar. Ten opzichte van de anderen duidelijk nog een 
“bleuke”. Als ik al de jaren Kerkraden van de Deurnese kerken bij elkaar tel dan 

komen we ongeveer aan “12 eeuwen”. 
 

Relatief gebeurde dit allemaal met weinig mensen. In Sint-Rochus 62 personen voor 
130 jaar Kerkraad. Oorspronkelijk kende de raad 7 leden, later 11 en sinds 2004 nog 
5. De meesten bleven of blijven lang op post, sommigen meer dan 50 jaar, 30 jaar is 

maar heel gewoon. 
Oorspronkelijk bestonden de Kerkraden meestal uit notabelen. Vanaf de periode rond 
1960 trad er geleidelijk aan een democratisering op en werden mensen die 

verdienstelijk waren in de kerk opgenomen. 
 
De werking van Kerkraden kunnen we in drie perioden indelen. 

 
De strijdende periode.  
Met alle mogelijke krachten en enthousiasme vechten voor het ontstaan van de kerk. 

 
De triomferende periode. 
Gloriejaren, de kerken puilden uit, heel veel kerkgangers. 

 
De periode van de terugval. 

Beginnend in de jaren zestig. Het succesverhaal brokkelde geleidelijk af. Minder 
mensen in de weekendvieringen, minder begrafenissen, minder huwelijken, enz.. Dus 
ook duidelijk minder inkomsten. Bij ons meer dan 40% op tien jaar. Maar meestal 

ook meer uitgaven, dikwijls het gevolg van verouderde, maar ook slecht 
onderhouden gebouwen. 
Gelukkig is dat niet bij ons het geval. 

 
En wat is er dan aan toekomstperspectief? 
Meer en meer ontstaat er een wanverhouding tussen het dalend aantal kerkgangers, 

de nog beschikbare priesters en het aantal parochiekerken. In Vlaanderen zijn er 
1786 parochiekerken, in Antwerpen 69. Bijna driekwart zit in één of andere vorm van 
bescherming. 



Hoe is het zover kunnen komen wetende dat het hoegenaamd niet allemaal 

waardevolle historische gebouwen zijn? 
 
Onze wijze van beheren dateert dus uit de Napoleontische tijd. De op vrijwilligers 

steunende beheers- en bestuursstructuren stuiten op hun eigen limieten nu het 
eredienstwerk vermin-dert en beheerdersopdracht vergroot. Voor de toekomst heeft 
men nood aan mensen met administratieve, financiële, economische en 

bouwkundige kennis. Zelfs mensen die thuis zijn in het inrichten van festiviteiten. De 
vraag is natuurlijk, waar haalt men die? 
 

Met het verminderen van de kerkgangers zijn er feitelijk minder kerken nodig, liggen 
ze nu veel te dicht bij elkaar met als gevolg een onefficiënt gebruik. Wij moeten op 
zoek gaan naar efficiënter gebruik van onze kerken. Andere bestemmingen zoeken 

zoals bijvoorbeeld nu het gebruik van onze weekkapel door de dokters van 
geneeskunde voor het volk voor coronatesten. 
 

Wij moeten meer nevenactiviteiten zoeken op godsdienstig, sociaal of cultureel 
gebied. In  

73 % van de Vlaamse kerken gebeurt dit al onder een of andere vorm. Misschien 
komt er een herbestemming, een herindeling van de beschikbare ruimte, een 
tijdsdeling voor kunst, cultuur, toerisme, erfgoedzorg of sociale dienstverlening. Maar 

wegens zo velen op een relatief kleine oppervlakte zal er heel snel oververzadiging 
optreden, dus een overaanbod en zal men toch soms harde keuzes moeten maken. 
 

In deze fases krijgen Kerkraden dus geheel nieuwe opdrachten. 
Het maken van sluitende afspraken, opstellen van een huishoudelijk 
gebruiksreglement, 

samenwerkingsakkoorden, overeenkomsten en kosten voor verhuring, of het 
voorbereiden van een radicale gebruikswijziging. 
 

Wat een evolutie voor de Kerkraad van zorg voor de materiële uitoefening van de 
eredienst 
naar goederen en gebouwenbeheerder, evenementenbureau en immobiliën. 

 
De geschiedenis verplicht ons met ons patrimonium zo zorgzaam mogelijk om te 

gaan, het is met zoveel inzet, zorg, liefde en arbeid samen door al die jaren heen 
opgebouwd. We mogen het dus zeker niet zo maar vergooien. Als we zelf de nodige 
expertise niet meer hebben zullen we deskundige hulp moeten zoeken. 

 
Hopelijk gaan er voor de Kerkraad mensen blijven gevonden worden, die met 
dezelfde energie en enthousiasme van degenen die alles tot stand hebben gebracht, 

zijn bloei hebben gegeven en onderhouden, die zich ook in de toekomst hiervoor 
willen inzetten. 
Een toekomst die zich aanbiedt met heel veel twijfels en vraagtekens. 

 
Een toch wel bezorgde voorzitter, 
 

Ward Wené, 



31 jaar lid van de Kerkraad van Sint-Rochus, waarvan 16 jaar voorzitter. 

15 jaar voorzitter van het Centraal Kerkbestuur van Deurne. 
 
Deurne, 20 juni 2020.  

 
HEILIGE PIUS X  
 
LANGZAAM MAAR ZEKER WORDT ALLES NORMAAL … 

Tijdens de vakantie voelen we in de parochie dat alles rustig is. 
Toch gaan onze vieringen gewoon door  
en er komen ook, gelukkig, weer heel veel mensen  

om de vieringen mee te volgen. 
Ons koor moet nog even rusten en ook in de vieringen blijft de zang nog weg. 

We moeten inderdaad voorzichtig zijn en doen wat van ons wordt verwacht. 
Deze tekst is natuurlijk reeds gedrukt op dinsdag 23 juni. 
Intussen hebben we zeker weer wat nieuws vernomen, 

onder andere van de Veiligheidsraad op 24 juni. 
Jullie weten dus nu zeker reeds veel meer dan ik vandaag. 
Laten we allen voorzichtig zijn en doen wat gevraagd wordt. 

We hopen ook dat er geen nieuwe uitbraak van corona komt 
en we kijken samen heel hoopvol vooruit !!! 
 

 
SINT-JOZEF  
 

PAROCHIESECRETARIAAT 

Het parochiesecretariaat van Deurne, Sint-Jozef zal gesloten zijn  
van woensdag 15 juli tot en met zondag 16 augustus. 

We zijn terug beschikbaar vanaf maandag 17 augustus tussen 10 en 12u.    
We blijven bereikbaar via mail sintjozefdeurne@skynet.be 
of via het antwoordapparaat van het telefoonnr. 03/321.28.06.   

Voor dringende liturgische vieringen kan u steeds contact opnemen  
met priester Pol Hendrix via het telefoonnr. 03/322.51.66   
of via mail p.hendrix@skynet.be 

We wensen alle parochianen en vrienden een deugddoende tijd. 
 
 

TERUGBLIK  ZATERDAG 4 JULI 

 

In coronatijd werd in onze buurparochie Heilige Lodewijk van Montfort in heel 
beperkte kring afscheid genomen van Marieke Grégoir, echtgenote van Geert 

Bekaert.   

Op vraag van haar familie en omdat zij ook hier vaak in onze vieringen aanwezig was 
en o.a. actief deelneemster aan onze bijbelgroep Doorn(e)struik hebben wij haar hier 

herdacht in een bijzondere viering.  Het maximum aantal toegelaten plaatsen werd 
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ingenomen. Het was een fijne, sfeervolle en door velen bijgewoonde 

gedachtenisviering met kippevelmomenten. 

We bieden namens onze parochie onze christelijke deelneming aan haar echtgenoot, 

kinderen en andere familieleden en zullen haar niet snel vergeten. 

 
 
 

SINT ROCHUS 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 



 

Lia Wahlen, weduwe van Leon De Buck,  
geboren te Antwerpen op 18 februari 1932  
en overleden te Schoten (WZC Hof van Schoten)  

op 20 juni 2020, gesterkt door het Sacrament van de zieken.  
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

VAKANTIE, TIJD OM TE RUSTEN EN TE GENIETEN !!! 
Mag jij ook genieten van een deugddoende vakantie? 
Het zit soms in héél kleine dingen! 

We hebben er zeker naar uitgekeken… 
 
KWB  ZIT TOCH NIET STIL … 

ZOMER – BLITZACTIVITEITEN … 
Stilaan wordt er weer meer mogelijk, maar er blijven helaas nog heel wat regels gelden. 
Hoe die evolueren en eventueel zullen versoepelen, is niet te voorspellen.  We denken 
al wel aan wandelen, fietsen, minigolf,  een matchke petanque… maar het is moeilijk 
dat nu al ver vooruit te plannen. Wat kan en niet kan op welk moment, en het weer 
voor buitenactiviteiten:  ‘t speelt allemaal een rol. 
Daarom is nu het plan gaandeweg tijdens de zomer wel wat activiteiten op het 
programma te zetten.  Het initiatief mag van iedereen komen, dus heb je plots een 
schitterend idee: laat het weten!  Stuur een mailtje naar kwbsintrochus@gmail.com of 
contacteer iemand van ’t bestuur. 
Wanneer er iets op poten gezet wordt, sturen we een mailtje rond, en je kan uiteraard 
alles ook op de voet volgen op onze KWB-site: home.scarlet.be/spb14306/   

 
Zo maar om eens even over na te denken … 
 

Gegrond en gezonden  
Hoe een klein onooglijk virus onze maakbare en zelfgenoegzame wereld een enorme 
dreun heeft gegeven… Het betekende de globalisering van onze kwetsbaarheid en 

het verscherpte besef van onze lotsverbondenheid in een wereld waar alles met alles 
samenhangt. Plots werden vele vanzelfsprekendheden in vraag gesteld: het vele 
moeten, de vaste patronen, de drukte en de keuzestress: ‘moeten’ ze echt? Zoveel is 

bijkomstig, overbodig, opgeklopt. En ‘wat er echt toe doet’ komen we daar ook echt 
aan toe?  We kregen alvast extra bezinnings- en bezinkingstijd in die lange 
lockdown: wat is wezenlijk, duurzaam, authentiek? 

Ik heb deze periode als één lang uitgesmeerde retraite beleefd. Ik herkende mij sterk 
in een uitspraak van Bert Roebben : “Meer dan ooit wordt nu onze spirituele 
veerkracht getest. Een gepersonaliseerd geloof zal zich nog nadrukkelijker 

doorzetten” Nu zoveel uiterlijke activiteiten en steunpunten van buitenaf wegvielen 
werd ieder inderdaad sterk geconfronteerd met de eigen persoon: wat is mijn 

draagkracht en spirit, waar zitten mijn wortels en wat geeft mij adem, waarrond 
draait de as van mijn leven eigenlijk, wat heb ik nog wezenlijk te doen of liever te 
zijn? Ik heb mij in de voorbije weken ook verdiept in het leven en denken van een 

aantal mystiekers. Die zijn echt niet wereldvreemd maar juist ongelooflijk gegrond in 
die omvattende werkelijkheid waaruit zij rust en onrust, geborgenheid én 
engagement putten. Dat deze diepe eenheid en bewogenheid ook voor gewone 
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mensen toegankelijk is onderstreept Evelyn Underhill in haar boekje dat ik aan het 

lezen ben: ‘Het spirituele leven. Mystiek voor het dagelijks bestaan’ (Utrecht, 
KokBoekencentrum, 2019).  Waarachtig spiritueel leven voltrekt zich ook in de 
keuken tussen de potten en de pannen zegt Teresa van Avila heel nuchter. 

Die verankering in de laatste grond, die ‘aarding’, die bewogenheid van de Geest wil 
ik meenemen om beter toegerust te zijn voor wat er op mij toekomt buiten mijn kot. 
Want mystiek is allesbehalve losgehaakte, zwevende innerlijkheid, neen, het is 

‘mystiek met open ogen’ zoals Dorothee Sölle zegt. Het is kijken met Gods ogen, 
ontroerd en geraakt door zoveel schoonheid, maar ook onverhuld de gebrokenheid 
van het leven waarnemen. Het is omvat zijn door die ‘schoot van ontferming’ maar 

ook ‘de woede in de buik’ voelen voor zoveel onrecht. Die gloed van de liefde wil ik 
verder koesteren en voeden om gerichter, snediger, daadkrachtig in verzet te komen 
tegen zoveel andere virussen van armoede, haat, corruptie en schromelijke 

ongelijkheid. Ik hoop iets te kunnen waarmaken van wat Ruusbroec beschrijft als de 
waarachtige mystieke mens die leeft in gemeenschap met God en alles wat is: “Hij 
bezit een rijke, milde grond, die gevestigd is in de rijkheid Gods. Daarom voelt hij de 

behoefte om zonder ophouden uit te vloeien in allen die hem nodig hebben”. 
P.S. Ik wil zeker ook deze brieven meenemen en ik heb mij voorgenomen om in de 

komende maanden regelmatig nog eens een brief aan te klikken en mij te laven aan 
de wijsheid en de vele concrete aanzetten die er in verpakt zijn. 
  

Eddy Van Waelderen. 
 
Hoe gaat het?  

Het is een veel voorkomende vraag,  
die wij, als gepensioneerden, vaak krijgen. 
Professor Jan Dequeker, 

specialist reumatologie in Pellenberg, 
schreef het antwoord  
dat wij eventueel hierop kunnen geven 

in een mooi gedicht. 
Jullie kunnen het hieronder lezen. 
Dus zeker lezen. Het helpt. 

 
Het Gedicht.  

  

Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris, 
Want ik ben zo gezond als maar mogelijk is. 

’t Is alleen dat ’k wat jicht in mijn knieën krijg, 
En het praten gaat soms met een piepend gehijg. 

Mijn pols is wat zwak, en wat dun wordt mijn bloed, 

Maar ik ben voor mijn leeftijd nog vreselijk goed. 
Die steunzolen onder mijn voeten, dat gaat, 

Anders zou ik niet best kunnen lopen op straat. 

Soms wordt me de slaap nachten lang niet gegund, 
Maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt. 

Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd, 

Maar dat valt niet zo op, geen mens die ’t gelooft. 



Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit, 

Want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit. 
  

Ze zeggen dat je oude dag 

Als de “gouden leeftijd” beschouwen mag. 
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan 

Als ik ’s avonds weer moe naar bed ben gegaan. 

Met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas 
En mijn ogen op de tafel, als ik uitgelezen was. 

En voordat ik inslaap bedenk ik me dan, 

Zit er nog iets los wat ik wegleggen kan? 
Terwijl het met mij zo slecht nog niet zit, 

Want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit. 

  
Elke morgen stof ik mij hersens wat af, 

En ben blij met de dag, die God mij weer gaf. 

Dan haal ik de krant en lees na mijn bad, 
De overlijdensberichten in het ochtendblad. 

Als mijn naam er niet bij staat weet ik dat ik nog leef 
Het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef. 
Ik geloof dat er toch wel iets heilzaams in zit 

Want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit. 
  

Wat is van dit alles tot slot de moraal 

Die te leren valt uit dit goedmoedig verhaal ? 
Voor elk die het ouder zijn glimlachend draagt 

Als een ander je weer eens “hoe maak je het” vraagt. 

Is het beter te zeggen, dat het best met je gaat 
Dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat ! 

  

Gedicht van prof J. Dequeker, prof. reumatologie U. Z. Pellenberg Leuven 
 
 

 


