
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 10 augustus. H. Laurentius. 
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 11 augustus. Negentiende Zondag door het Jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Jgt. Dorry van 
Koeveringe en Zlm. Vader en Moeder Quintiens-Leys en kinderen Frederik,  
Cécile en Eva, en Vader en Moeder Minner-Baert en kinderen Alfons en François, 
en Zlm. Leentje Dijkmans- Smets. 
Woensdag 14 augustus. H. Maximilianus Kolbe. 
17.00 u. Avondviering.  
Donderdag 15 augustus. TENHEMELOPNEMING VAN MARIA.  
11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. 
 
 
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. 



 
Elke laatste maandag van de maand om 19.30, meditatie werkgroep Diepgang in 
weekkapel wordt ook vermeld in het parochienieuws. 
 
 
SINT-ROCHUS 
Zaterdag 10 augustus. H. Laurentius. 
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 11 augustus. Negentiende Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Louisa Gabriels; 
Zlm. Jef De Rop; Zlm. Marie-Louise Cuypers  
en Zlm. Marie José Coppenrath-Tossyn. 
Maandag 12 augustus. H. Johanna Francisca de Chantal. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 13 augustus. HH. Pontianus en Hippolytus. 
08.00 Ochtendviering.  
19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 14 augustus. H. Maximilianus Kolbe. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering.  
Donderdag 15 augustus. TENHEMELOPNEMING VAN MARIA.  
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Laura Bogaert, 
Rudolf Martens en Henri Ketels. 
Vrijdag 16 augustus. H. Stefanus van Hongarije. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 17 augustus. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
 
 
  

HILDE EN WARD 
VIEREN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM !!! 
Twee steunpilaren van onze parochie 
zorgden voor een héél feestelijke gebeuren. 
Zondag 28 juli gaan we niet zomaar vergeten. 
 
We geven hierbij ook het getuigenis dat Ward ons meegaf. 
 
Homilie zondag 28 juli 2019. 
50 jarig huwelijksjubileum Hilde en Ward 
Hilde en ik trouwden hier in deze kerk op 29 juli 1969. 
Het was een zonnige zomerdag maar wel met heel véél wind. 



Op de foto’s zie je dat ook heel duidelijk. 
De sluier van Hilde haar kleed stond buiten aan de deur van de kerk recht omhoog. 
Achteraf gezien precies een voorteken voor een zonnig maar soms ook wel winderig 
leven. 
En ik zie nu al een paar mensen de wenkbrauwen fronsen, zo van, oei, de Ward gaat 
hier gans zijn huwelijksleven uit de doeken doen, als we hier vandaag dan nog maar 
buiten geraken. 
Maar niets is minder waar! 
De pikantste, amuzantste, ambetantste, frappantste en spannendste annecdotes 
moet u maar lezen in de Dag Allemaal en de Story. 
Die boden meer voor onze memoires dan Kerk en Leven en Tertio. 
En in de rest, het gewone, daar is toch niemand in geïnteresseerd. 
Dus laat mij het maar eens op een andere manier over vroeger en nu hebben. 
 
Het meest positieve van onze jonge jaren is, dat ze ons in staat gesteld hebben zo 
oud te worden als we nu zijn. 
Zolang wij ons niet oud voelen vinden wij ouder worden niet zo erg. 
Alleen het woordje “oud” dat bevalt ons niet, want als we ons nog jong voelen, 
ook al zijn we in de zeventig, zo’n woord “OUD” klinkt dan te ongenuanceerd. 
Het domme van dit soort woorden, zowel van ‘jong’ als van oud is, dat ze zo 
generaliseren. 
Maar je kunt de ene generaal niet zomaar met de andere generaal vergelijken. 
Ook al zijn we nog zo gelijk als mensen, ieder mens heeft zijn individualiteit en is een 
‘pièce unique’. 
Hoe mensen een leven leven heeft te maken met de persoonlijke visie erop, en met 
“hoe beleven wij het leven”. 
“Wij” vinden de levensfase waarin we nu zijn fantastisch! 
Als je jong bent zie je iets dramatisch in ouder worden, maar dat gaat over. 
Trouwens, wat betekent de mening van een jong mens over een levensfase, 
die hij niet kent en waarmee hij geen enkele ervaring heeft? 
Als je jong bent weet je niet eens wat jong zijn is. 
Als je dat dan wel zou weten, zou je van kapsones naast je schoenen lopen. 
Nog minder echter weet je dan wat oud zijn betekent. 
En “wij,” wij weten het nu allebei. 
Wij doen geen extra pogingen om ons te bekwamen of te verdiepen, niet méér dan 
ieder ander, maar wij bemerken, dat je ook zonder die pogingen bekwamer wordt en 
wijzer. 
Dat is één van de facetten van ‘ouder’ worden, die wij zo boeiend vinden. 
Er is een rijpingsproces van “oud” worden. 
Het komt door de natuurlijke lengte van het leven tot stand. 
Je plukt er bijna dagelijks de vruchten van. 
Ik wil het nog wel wat sterker uitdrukken. 
“Wij” voelen ons ondanks vijftig jaar getrouwd voor veel dingen nog “te jong”. 
Daar zijn we nog niet aan toe, denken we dan. 
Dat moet nog komen. 
Wij hopen nog lang te leven, al was het alleen maar om getuige te zijn van dat 
boeiende rijpingsproces. 
Veel duidelijker dan in vroeger jaren leer je in te zien waar het in het leven om gaat. 



Als ik zie hoe melodramatisch wij kunnen jeremineren als we ons ongelukkig voelen, 
hoe we soms door een kleine tegenslag of kwaal geheel uit ons doen raken, klagen 
en jammeren, dan vind ik het betreurenswaardig dat we, als het geluk op onze weg 
komt (en dat is toch echt geen zeldzaamheid,) dat we dan met dat geluk niet véél 
gelukkiger zijn. 
De blijheid om het geluk is soms veel geringer dan het gejammer om het ongeluk. 
We moeten leren de uren van het geluk, de dagen, de maanden of jaren, te proeven 
als wijn, te beleven tot in het diepst van onze botten, 
want jezelf bewust zijn van geluk, het opdrinken ervan alsof je champagne drinkt, 
moet een uitzonderlijk gunstige invloed hebben op je lichaam. 
In zekere zin is gelukkig zijn…  gezond zijn. 
Ja, geluk is echt een wonder. 
 
En soms zie ik ons geluk duidelijk om me heen, dan zie ik het anderen in hun ogen 
dragen, verdeeld in doordeweekse dagen, ‘gelukkig zijn’, dat doe je niet alleen. 
 
En daarom zijn wij enorm dankbaar voor het feit dat wij hier op dezelfde plek waar 
ons verhaal samen vijftig jaar geleden begon, vandaag weer samen zijn met mensen 
die veel voor ons betekenen, juist zoals ook toen, al zijn dat zoals het in het leven 
gaat niet meer allemaal dezelfde gezichten, sommigen hebben ons spijtig genoeg 
definitief verlaten al hadden we ze er vandaag graag nog bij gehad, met anderen is 
het contact vervaagd of verbroken, sommigen draaiden hun rug naar ons, of wij naar 
hen, maar nieuwe gezichten hebben hun plaatsen ingenomen. 
Dank u wel, iedereen, die mee schreven aan ons levensverhaal !! 
 
Een greep uit de teksten van de viering … 
 
 

Jubileumviering 
Ward en Hilde 

50 jaar gehuwd 
28 juli 2019 

 
Pak ’t leven 
En ga er mee op pad…. 
 
Verwelkoming: 
Welkom allemaal in deze viering. 
U hoorde zojuist de muziek voor onze openingsdans 
op ons huwelijk 50 jaar geleden. 
 
Hoe komen twee mensen bij elkaar, 
zo dicht bij elkaar, 
dat ze stil bewogen of wild enthousiast 
elkaar door het leven willen dragen? 
Dit is een groot mysterie dat mensen “liefde” noemen. 
Maar de weg is lang. 
Voor sommigen te lang. 



Alle leven heeft een ritme van dag en nacht, 
hoog en laag, 
ebbe en vloed. 
En soms steekt er zelfs storm op, 
zo sterk, dat bootjes soms vergaan. 
 
Openingsgebed: 
Heer, goud, geen dukaten of sportmedailles maar een halve eeuw 
elkaar gegeven, in vreugde en verdriet, doorheen de dagen en de uren, gedragen en 
verdragen wat enkel liefde weet en ziet; de vele kleine zorgen, de schaduw en het 
licht, het falen en het lukken, en weten dat dit alles in uw handen ligt. 
Wij ademen Uw adem in en uit. Laat ons dit elke dag overwegen, en U er voor 
danken.  
AMEN. 
 
 
Ebbe en vloed 
Na al die jaren is liefde een taal. 
Woordeloos wordt ze verstaan 
en gegrift in de ziel van mensen, 
die twee aan twee hun weg verdergaan. 
 
Ze kennen de hoogten en diepten, 
zalige uren, een dag tegendraads. 
Maar onderhuids groeit een milde berusting. 
De dingen kregen hun vaste plaats. 
 
Geluk wordt opmerkelijk sober: 
een zetel zon, een prieeltje groen. 
een plek om goedheid en rust te ervaren, 
in de zijdelingse schaduw van ieder seizoen. 
 
Want leven wordt ebbe en vloed 
die vervloeien in een eindeloos teder gebaar. 
Het is, zoals het land en het water, 
steeds meer thuishoren bij elkaar. 
 
Bezinning: 
 
LIEFDE 
Zoveel jaren van trouw, zoveel man, zoveel vrouw. 
Zoveel uren van goud, zoveel voeten te koud. 
Zoveel wegen heen en terug naar elkaar. 
Samen doorwinterd en samen gerijpt. 
Geschuurd door het zand van de tijd. 
Liefde spreekt alle talen, zelfs oud blijft ze jong. 
Ze is teder en taai, sterk en broos, blij en boos. 
 



En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van jouw leven, 
het mooiste stuk gegeven. 
Jij gaf mij zoveel dingen,  
een massa aan mooie herinneringen. 
 
 
Enkele foto’s die iets weergeven van de sfeer … 
 





 
 

 
 
 
 



HEILIGE 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 
 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Leentje Smets, weduwe van Rik Dijkmans,  
geboren te Borgerhout op 2 juli 1925, 
en in de Heer ontslapen te Borgerhout, WZC Gitschotelhof,  
op 28 juli 2019. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
HOOGFEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA … 
Woensdagavond hebben we onze viering te 17.00 uur, 
en op donderdag, op de Hoogdag zelf, hebben we onze Plechtige 
Hoogmis, verzorgd door ons koor, en dit te 11.15 uur.  
Maak je vrij en kom ook meevieren !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE … 
Op vrijdag 16 augustus te 11.00 u. nodigen we U hartelijk uit voor een  
Eucharistieviering die in het teken staat van moederkensdag en het Feest 
van Maria Ten Hemelopneming. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
 
EUCHARISTIEVIERING TOL … 
Op vrijdag 16 augustus te 15.00 u. mogen we weer samenkomen 
om te bidden en te vieren. De viering staat in het teken van  
Maria Tenhemelopneming. 



Het kan deugd doen op die manier samen te zijn! 
Probeer er zeker ook bij te zijn en nodig ook anderen uit !!! 
 
 

SINT-JOZEF 
 
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 
vrijdag 9 augustus (2de) 
zaterdag 10 augustus (2de) 
zondag 11 augustus (2de) 
11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
maandag 12 augustus (2de) 
dinsdag 13 augustus (2de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 14 augustus (2de)  
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 15 augustus (3de) * Ten Hemelopneming van Maria 
11.45 Eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
vrijdag 16 augustus (3de) 
zaterdag 17 augustus (3de) 
zondag 18 augustus (3de) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
 
  
 

 SINT-ROCHUS  
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Jef De Rop, echtgenoot van Lisette Matysen, geboren te Antwerpen, 
op 8 juli 1937, en overleden te Antwerpen op 1 juli 2019, Waalse Kaai 8  
te Antwerpen. 
Marie-Louise Cuypers, weduwe van Marcel Dielen, geboren te Antwerpen 
op 9 januari 1923 en overleden te Deurne, AZ Monica, op 8 juli 2019. 
Zij verbleef in VZW De Tol. 
Marie José Tossyn, weduwe van Fernand Coppenrath, geboren te Antwerpen  
op 9 december en overleden te Deurne, WZC Boterlaarhof, op 27 juli 2019. 
Hendrik van Uffelslaan 14 B1.  
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
KERKKUIS MAANDAG 12 AUGUSTUS … 
Lieve mensen, 
tegen Moederkensdag willen we onze kerk weer eens héél mooi oppoetsen. 
De groep vrijwilligers is kleiner geworden,  
maar zij doen het natuurlijk ook reeds zoveel jaren. 



Daarom zou het héél fijn zijn als enkele mensen 
ook komen meewerken. 
We willen de stoelen afkuisen, de matten stofzuigen en de vloer poetsen. 
Er is dus van alle werk. 
We beginnen om half twee en we hopen klaar te zijn tegen half vier. 
Dat is altijd een plezante bedoening 
en om drie uur drinken we samen een kopje koffie. 
Het zou natuurlijk héél plezant zijn 
als je ook mee kunt helpen !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 
Op maandag 12 augustus op de pastorie. 
Het is altijd een héél plezante en deugddoende samenkomst. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
VERGADERING HERFSTFEESTEN … 
De Herfstfeesten naderen 
en we willen nog eens met de verantwoordelijken samenkomen 
om te zien hoever we met alles staan. 
Op dinsdag 13 augustus om 20 uur in Familia. 
Kom je ook ? 
 
KWB ZIT OOK TIJDENS DE VAKANTIE NIET STIL … 
Op 10 augustus materiaalcontrole en bbq. bij Jurgen en Annelies. 
Op 11 augustus : Fietsen in Land van Playsantiën 3. 
Van 23 augustus tot 1 september : Kampeerweek in St. – Pieters Voeren. 
 
OKRA NODIGT ONS UIT VOOR GROOT BESTUUR … 
Op donderdag 8 augustus te 10.00 uur in Familia. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST …  
Op donderdag 8 augustus. Viering jarigen. 
OKRA NODIGT UIT VOOR FIETSEN … 
Op woensdag 14 augustus. Start om 13.30 u. aan de kerk. 
OKRA GEEN GEWONE BIJEENKOMST …  
Op donderdag 15 augustus. Familia gesloten. Tenhemelopneming van O.L.V. 
OKRA NODIGT UIT VOOR DAGUITSTAP … 
 
 


