
PAROCHIEBLADNR.: 0191-03 

Verschijnt: woensdag 15 januari 2020. 
  

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 18 januari. 

17.00 u. Avondviering. 
Zondag 19 januari. Tweede Zondag door het Jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Jos 

Van Gestel en Zlm. Frans Verlinden. 

 

SINT JOZEF 
 

VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
 

Vieringen & woord- en communiedienst 

Zaterdag om 18 u in de weekkapel. 

Zondag om 11u45 in de kerk. 

Elk tweede weekend van de maand is er geen eucharistieviering maar wordt wel een 
woorddienst voorzien met uitreiking van de communie. 

Wie meer informatie wenst, kan terecht op het parochiesecretariaat. 

 
 

SINT-ROCHUS 
 



 

Zaterdag 18 januari. 
08.00 u. Ochtendviering. 

18.00 u. Avondviering. 
Zondag 19 januari. Tweede Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 

09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.  Jgt. Jaak Jacobs; 
Jgt. Fik en Rosa Marissens- Peeters, Agnes en Herman Saenen-Peeters en  

Isabeau Hens; Zlm Mieke Verspecht; Zlm. Marke-José De Schutter; Zlm. Magda 
Verwulgen; Zlm. Damiaan Vermeulen; Zlm. Marcel Mechels en Zlm. Tineke Kiekens. 
Maandag 20 januari. H. Fabianus en H. Sebastianus. 

08.00 u. Ochtendviering 
Dinsdag 21 januari. H. Agnes 

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 

Woensdag 22 januari. H. Vincentius.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 

Donderdag 23 januari.  
08.00 u. Ochtendviering 

Vrijdag 24 januari. H. Franciscus van Sales. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 25 januari. Bekering van de H. Apostel Paulus. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.   
Zondag 26 januari. Derde Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.   
  

 
WE DENKEN NOG EVEN 

MET VEEL DANKBAARHEID TERUG AAN 29 DECEMBER … 
 

Een mail van Peter Gijs van 27 december. 
 
Dag beste Fons, 

 
ik wens je zondag een mooie, onvergetelijke en dankbare afscheidsviering. 

Je mag met veel voeldoening en dankbaarheid terugkijken op 55 jaar 
actief priesterleven. Je hebt in die jaren voor vele mensen een echte en 

trouwe vriend mogen zijn. Een vriend met een speciaal hart voor de kinderen. 
Je bent een zachtminnend mens, vriendelijk en behulpzaam. Een goede herder 
naar het hart van Jezus, dicht bij de mensen. Je verstaat de mensen in hun  

vreugde en in hun lijden. Je bent zeer humaan en oprecht.  
Je bent in al die jaren een priester geweest  

die getuigt van de tedere liefde van God. 
Nu mag je het wat stiller aandoen. Alhoewel er nog veel op jou beroep zal 



worden gedaan. Al maar goed ook, want de werklust verdwijnt niet met op 

pensioen te gaan. Maar profiteer er nu maar wat meer van om te doen wat 
je echt graag doet. En spring nog maar eens een keer meer op uw fiets. 

Fons, stel het goed. Blijf gewoon doordoen, maar nu iets anders. Ik bedank je 
zeer voor die goede trouwe vriend die je in meer dan 40 jaar, sinds ik in 1977 bij  
jou op stage kwam, voor mij bent geweest. Een goede gezondheid en veel kracht. 

Er zijn veel mensen die een storting gedaan hebben. Ik zal je volgende week een 
lijst sturen van deze mensen met het overgeschreven bedrag. Nogmaals 

honderdmaal dank. 
 
Peter Gijs - priester-missionaris in Venezuela 

 
Een mail van Kathleen Van Uffelen.  

Fons, 
Dit jaar waren het de 50ste Herfstfeesten. 

Wat jij betekent voor de Herfstfeesten is niet in 1 woord te omschrijven. 
Een opsomming geven van je vele kwaliteiten is onbegonnen werk en zullen de 
volgende sprekers zeker doen. 

Voor ons als Herfstfeesten was het de “verbindende kracht” die je steeds als 
boodschap doorgaf. 

Je was van alles op de hoogte, je miste bijna geen enkele vergadering,  
mails werden dezelfde dag nog beantwoord én je volgde steeds alles mee op. 

De verschillende activiteiten konden op je deelname rekenen of je kwam minstens 
toch even langs om iedereen goedkeurend en tevreden een waarderend knikje,  
een woord, een gesprek of steun te geven. 

Hoe kreeg je het toch allemaal gepland ? 
Fons, ik denk dat iedereen ( en zo te zien is dat héél véél volk ) je enorm waardeert. 

Én ik denk ook dat iedereen geniet van je enthousiaste groet als jij voorbij fietst ! 

Dus Fons, tot de volgende als ik je weer eens passeer op de fiets 😊 

Bedankt voor alles ………….  
Het Herfstfeesten team 

 
Een mail van Christiane Blomme … 

Marleen Van Aken. 
Voor jou, Fons,  zouden we op deze winterse dag   

graag een gouden zon bestellen. 

Want wat jij in al die jaren betekende voor mensen,  

dat kan best wel tellen ! 

Voor onze Femma vereniging was je  

tweeëndertig jaar lang onze trouwe Proost. 

Altijd op post op vergaderingen en feesten,  



hoe vaak hebben we niet getoost ! 

Voor onze parochie was je  

een vertrouwde en vaste baken 

die dag in dag uit  over zijn kudde bleef waken. 

Een gouden zon konden we helaas niet bestellen 

maar wat we iedereen wel willen vertellen :  

een warm hart droegen we jou steeds toe 

en dat zal wat ons betreft niet veranderen,  

na je welverdiende pensioen. 

We zijn het zo goed gewend,  

wanneer je binnenspringt  

op onze creanamiddagen  met elkaar  

staat uwe koffie-met- koekjes zeker nog klaar ! 

Een klein cadeautje willen we je schenken  

zodat je op koude dagen, aan ons zult denken. 

Je kan het gebruiken op de fiets of te voet  

en de warmte ervan doet je zeker en vast goed. 

Vandaag staat jouw afscheid centraal 

maar daarom nog niet getreurd, 

want gelukkig weten wij allemaal  

dat je de toekomst nog mee kleurt. 

Dat is dan ook onze wens voor vandaag en morgen : 

blijf gezond, bij ons in Sint- Rochus,  

met bergen geluk en weinig zorgen. 

Hier samen  te zijn met zovele mensen  



geeft deze zondag vanzelf een randje van goud, 

zo wordt het een warm feest  

waarop iedereen volmondig zal beamen : 

onze pastoor Fons blijft jong van hart en geest ! 

 













 
 

 
 

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 
 
PAROCHIETEAM … 
Op woensdag 15 januari te 14.00 u. op de pastorie. 

Het Nieuwe Jaar doet ons weer denken  
aan wat belangrijk is voor onze parochie. 

Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 
 

DE EERSTE COMMUNICANTEN ZIJN UITGENODIGD 
OP ZONDAG 19 JANUARI … 
Eerst worden we verwacht in het zaaltje 

en om 11.15 u. gaan we dan samen naar de kerk 
voor de Hoogmis. 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn! 
KANDIDATEN KERKRAAD … 

Wenst iemand zich kandidaat te stellen voor de kerkraad van onze 
parochie, dan is het nu de moment. 
Zie verder bij “St.-Rochus” wat er moet gebeuren. 

 
60° SILSBURG RESTAURANT … 

 
Wablieft .. Al 60 jaar lang? Hoe doen ze het? 
Awel, héél gewoon … Telkens en telkens opnieuw  

lekkers brengen in een gemoedelijke, aangename sfeer!!! 
 

Ditmaal op zondag 16 februari 2020,  
wordt een en ander in een nieuw kleedje gestoken  

en wordt het traditioneel gegeven omgezet  
in een feestelijke Breughel tafel. 
In de feestzaal H. Pius X, Corneel Franckstraat 25 – Deurne  

kan je tussen 12:00 u en 13:00 u aan tafel voor: 
 

Een aperitiefje, gevolgd door een feestdis met onder meer: 
Erwtensoep - Zwarte en Witte beulingen - dunne worsten - gehaktballen - kop  

- paté -vleessla - appelmoes - kriekjes - verschillende soorten broodjes – 
verschillende kaassoorten - Limburgse vla. 
 

En dat voor maar € 20,00 per persoon (dranken niet inbegrepen) !!! 
Schrijf tijdig (wil zeggen uiterlijk 11/2/2020) in bij: 



Z.E.H. Fons Houtmeyers - 03/321.07.82 - St. Rochusstraat 79  

Simone Van Brussel  - 03/827.92.41 - Herentalsebaan 499/App 403 
Walter Van Regemortel - 03/322.58.54 - Dascottelei 122 /bus 12 

Gust  Minner   - 03/321.97.92 - Dassastraat 81 
  

Familie:       Adres: 

Tel.:   
Email:  
schrijft in met ….... personen  

en wenst aan tafel te zitten met: 
 

 

SINT-JOZEF 
 
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 
 

 

De bijbelgroep Doorn(e)struik komt maandelijks samen op de derde dinsdag van de 

maand van 14.30 tot 16.00 in zaal Drakenhof 3, onder begeleiding van Pol Hendrix. 
Belangstellenden kunnen met hem contact nemen of met Veerle Driesen, Kardinaal 

Cardijnplein 14 in Borgerhout.  Tel 0475/54 35 86 of veerledriesen62@gmail.com . 

In 2020 zal de eerste samenkomst plaats vinden op dinsdag 21 januari 2020. 

 

mailto:veerledriesen62@gmail.com


De eerstvolgende voorbereiding eerste communiewerking is zondag 19 januari 

2020 van 10.15 tot 11.15 met aansluitend eucharistieviering in de kerk van Pius X. 

Ook ouders en andere gezinsleden worden er verwacht. 

 

Femma-aktiviteiten: 

Turnen: elke woensdag van 9 tot 10u in Drakenhof 1 

Vrijdag 17 januari om 10u bezoek aan de Expo Van Fleteren. 

Crea op woensdag 22 januari om 19u in Drakenhof 1 

Halvedaguitstap op donderdag 23 januari om 13u naar Antwerpen-Zuid. 

 

Okra-aktiviteiten: 

 

Elke woensdag van 13.30 tot 17.00: petanque in Sorm. 

Donderdag 16 januari 2020 om 14 uur: Nieuwjaarsfeest 

Vergadering Dagelijks Bestuur om 9u15 op dinsdag 21 januari 2020. 

Elke dinsdag van 13 tot 17.00: kaarten, hobby, gezelschapsspelen, biljart en 

babbelen in zaal Drakenhof 1. 

 

 SINT-ROCHUS  
 
 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor 
het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het 

decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er …….. 
(aantal) vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek 

……………………………………………………………………….(naam kerkfabriek) te 
……………………………………..(gemeente ………………………….(gemeente)).  

  
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen 

in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:  
  
1° rooms-katholiek zijn; 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het 

ogenblik van de verkiezing; 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de 
gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de 

parochie (voor de parochie ……………………………………………………………………(naam 
parochie) betreft het de gemeente(n) 
………………………………………………………………..(naam gemeente(n))).  



  

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 
…………………….. (datum) ingediend zijn bij: Kerkfabriek 

………………………………………………………………………. ter attentie van 
…………………………………………………………………….. (naam + voornaam aangeduide 
verantwoordelijke parochie) ……………………………………………………………………(straat + 

nummer) B-………………………………………………………… (postcode en woonplaats)  
  

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.  
  
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en 

achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan 
met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.  

  
Na ………………….  (datum) zullen de naam, voornaam en volledig adres van de 

kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de 
parochie ………………………………………………………………………………. te 
…………………………………………………………………………..(deelgemeente).  

  
Opgemaakt op …………………………… te …………………………………,  

  
  

…………………………………………………………………………….(naam + voornaam), door de 
bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie …………………………… te 
…………………………..                     (gemeente ………………………………………..).  

  
  

Deze oproep dient uitgehangen te worden in de kerk gedurende minstens veertien 
kalenderdagen. Gedurende deze periode dient de oproep ook eenmaal opgenomen 
te worden in de plaatselijke editie van het parochieblad. 

 
 

 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 

Tineke Kiekens, echtgenote van Paul Van Goethem, geboren te Hazerswoude 
op 24 januari 1931 en overleden te Deurne, WZC Koala, op 1 januari 2020, 
Wouter Haecklaan 5 b 16. 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

KWB NODIGT UIT VOOR DONDERDAG TROEF … 
Donderdag Troef! De eerste ‘Donderdag Troef!’ van ’t nieuwe jaar  

gaat door op donderdag, 16 januari.  Afspraak in Familia om 20 u  
voor een spelletje, een babbeltje… Iedereen welkom, ook niet KWB’ers ! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR TENTOONSTELLING JAN BREUEGHEL I … 
Op 22 januari. 
Hij is een uitstekend kunstenaar. 
 



OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR … 

Op donderdag 16 januari te 10.00 u. in Familia. 
 

OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 16 januari. 
Bijeenkomst met worstenbrood en appelbol. 

OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 
Op dinsdag 21 januari. 

 
 


