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

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 20 juli. H. Apollinaris..   
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 21 juli. Zestiende Zondag door het jaar. Zlm. Margriet 
Heylen. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.  
Zaterdag 27 juli.   
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 28 juli. Zeventiende Zondag door het jaar. Zlm. Margriet 
Heylen. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. H. Mis 
voor Wilfried Van der Avert. 
Zaterdag 3 augustus. 
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 4 augustus. Achttiende Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Margriet 
Heylen.  
 
 

SINT JOZEF 
 
VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
 
ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel 
geen vieringen in juli en augustus 
ZONDAG om 11.45 viering in de kerk 
 



In het algemeen elke TWEEDE en VIJFDE zondag woord- en communiedienst 
met uitzondering van speciale vieringen. 
Woord- en communiedienst gaan niet altijd exact de tweede en vijfde zondag door 
ook de vieringen verspringen soms van datum. Daarom worden zij alsook de speciale 
vieringen tevens apart vermeld in het parochienieuws. Indien bij zondag in het 
parochienieuws niets vermeld wordt, is het een viering. 
 
 

SINT ROCHUS 
 
Zaterdag 20 juli. H. Apollinaris. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 21 juli. Zestiende Zondag door het jaar. Zlm. Ludo De Backer; 
Zlm. Jaak en Josfien Jacobs-Schrijvers; Zlm. Gilberte Van de Velde. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.   
Maandag 22 juli. H. Maria Magdalena. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 23 juli. H. Birgitta.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 24 juli. H. Charbel Makhluf. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 25 juli. H. Jakobus, apostel. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 26 juli. HH. Joachim en Anna,  
ouders van de H. Maagd Maria. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 27 juli.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey. 
 
Zondag 28 juli. Zeventiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Ludo 
De Backer; Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer, zijn broer Armand, Leonie Van 
Aken, ouders en zusters; Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie en Zlm.  
Gilberte Van de Velde. 
Maandag 29 juli. H. Marta.  
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 30 juli. H. Petrus Chrysologus. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 31 juli. H. Ignatius van Loyola. 
08.00 u. Ochtendviering. 



19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 1 augustus. H. Alfonsus Maria de’ Ligori. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 2 augustus. H. Eusebius van Vercellien  
H. Petrus Julianus Eymard.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 3 augustus. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 
Zondag 4 augustus. Achttiende Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Over- 
ledenen van de Families Raeymaekers en Mangelschots; Zlm.  
Gilberte Van de Velde.   
Maandag 5 augustus. Kerkwijdingsfeest van de basiliek 
van Maria de Meerdere. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 6 augustus. Gedaanteverandering van de Heer. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 7 augustus. H. Julianus van Cornillion;  
HH. Sixtus II, paus en Gezellen; H. Cajetanus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 8 augustus. H. Dominicus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 9 augustus. H. Teresia Benedicta van het Kruis. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 10 augustus. H. Laurentius. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 

IEDEREEN VAN HARTE 
EEN HEEL DEUGDDOEND  
VERLOF TOEGEWENST … 
Heb je ook uitgekeken naar het verlof? 
Laat het een tijd worden om tot rust te komen 
en héél veel te betekenen voor familie 
en vrienden !!! 
 

 
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 
 
EUCHARISTIEVIERING TOL … 
Op vrijdag 19 juli te 15.00 u. worden we weer verwacht  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Het kan deugd doen op die manier samen te zijn. 
Nodig ook mekaar uit en samen maken we er weer 
een onvergetelijke viering van !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 25 juli om 14.30 u. mogen we weer samen zijn 
om te bidden en te vieren. 
We hebben elkaar hierbij héél hard nodig. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE … 
Op 26 juli om 11.00 u. mogen we weer samen vieren. 
Je komt toch ook? 
Samen maken we er weer een onvergetelijke viering van. 
Hierbij hebben we elkaar héél hard nodig !!!       
 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 
hebben we, tijdens de vieringen, weer de collecte 
voor het onderhoud van onze gebouwen. 
Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning 
om al onze gebouwen in goede staat te houden. 
Dankzij U lukken we er aardig in !!! 
     
 

SINT-JOZEF 
 
woensdag 17 juli (3de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 18 juli (3de) 
vrijdag 19 juli (3de) 



zaterdag 20 juli (3de)  
zondag 21 juli (3de) * NATIONALE FEESTDAG 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
Maandag 22 juli (4de) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag 
dinsdag 23 juli (4de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 24 juli (4de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 25 juli (4de) 
10.00 – 17.00 FEMMA, hele dag fietsen naar Koningshooikt 
bijeenkomen in zaal Drakenhof 
vrijdag 26 juli (4de) 
zaterdag 27 juli (4de) 
Zondag 28 juli (4de) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 29 juli (5de) 
dinsdag 30 juli (5de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 31 juli (5de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 1 augustus (1ste) 
donderdag 1 augustus (1ste) 
vrijdag 2 augustus (1ste) 
zaterdag 3 augustus (1ste) 
zondag 4 augustus (1ste) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 5 augustus (1ste) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag 
dinsdag 6 augustus (1ste) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 7 augustus (1ste) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 8 augustus (2de) 
14.00 SAMANA SINT-JOZEF (ziekenzorg) , ontmoeting in het park. 

 
 
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. 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Gilberte Van de Velde, echtgenote van Karel Leemans, 
geboren te Antwerpen op 6 juli 1928, en overleden te Deurne 
op 21 juni 2019, Dascottelei 5. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
EUCHARISTIEVIERIN RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 25 juli  te 14.30 uur worden we weer verwacht 
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Probeer er ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Op donderdag 1 augustus van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Het kan deugd doen even écht tot rust te komen 
en ons te bezinnen en te bidden. 
Maak je even vrij en kom ook eens langs. 
Het kan ook een echte bemoediging zijn voor mekaar !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 1 augustus mogen we weer samen zijn 
om te bidden, te zingen en te vieren. 
We hebben elkaar hierbij hard nodig. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen !!! 
 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus, tijdens de vieringen, 
zal er weer de collecte zijn voor het onderhoud van onze kerk. 
Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning! 
Samen lukken we er aardig in  
om onze kerk écht in orde te houden. 
Het is toch écht een héél mooie kerk hé !!! 



 
FEMMA NODIGT UIT VOOR DAGUITSTAP NAAR ALKMAAR … 

    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, µ 
    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  

 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op 18 juni en 25 juni. 
Je komt toch ook?  
OKRA NODIGT UIT … 
Donderdag 1 augustus in de voormiddag, Dagelijks bestuur. 
       “                 “               namiddag, Gewone Bijeenkomst, 
met muziek met thema: “Egmont ouverture” van Ludwig van Beethoven. 
Op donderdag 8 augustus in de voormiddag, Groot Bestuur. 
           “                 “                namiddag, Gewone Bijeenkomst met 
viering van de jarigen. 
 

mailto:christiane_blomme@hotmail.com

