
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 
 
Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in 
het parochienieuws 
 
 
HEILIGE PIUS X 
  
Zaterdag 24 augustus.  H. Bartholomeüs, apostel. 
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 25 augustus. Eenentwintigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor. Jgt. Ghislaine Mertens; Zlm. 
André Rommelaere en Zlm. Leentje Smets. 
Zaterdag 31 augustus. Maria, Moeder en Middelares van genade. 
17.00 u. Avondviering.  
 
 
SINT - JOZEF  
 
ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel 
geen vieringen in juli en augustus 
 
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 
 
 
SINT - ROCHUS 
 
Zaterdag 24 augustus. H. Bartholomeüs, apostel. 
8.00 u. Ochtendviering 



18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Jgt. Francis Carpriau en  
kleindochter Paulien. 
Zondag 25 augustus. Eenentwintigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. 
Zlm. Ludo De Backer; Zlm. Gaby Schepkens en haar familie;  
Zlm. Jaak en Josfien Jacobs-Schrijvers; Zlm. Marie Louise Cuypers en 
Zlm. Marie José Tossyn. 
Maandag 26 augustus. H. Johannes Eudes. Zalige Louis Fraryn.  
08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 27 augustus. H. Monica. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 28 augustus. H. Augustinus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Donderdag 29 augustus. Marteldood van Johannes de Doper. 
08.00 u. Ochtendviering.  
Vrijdag 30 augustus.  
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Zaterdag 31 augustus. Maria, Moeder en Middelares van genade. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey en 
Jgt. Mijnheer en Mevrouw Wouters-Sartini. 
 
 

GENIET NOG TEN VOLLE 
VAN DE LAATSTE VAKANTIEWEKEN !!! 

 
De vakantie voor kleuter- en lager onderwijs 
loopt reeds ten einde,  
de jongeren voor het hoger onderwijs 
kunnen nog een beetje langer genieten. 
En voor de meesten van ons is de vakantie 
weer voorbijgevlogen. 
Geniet nog ten volle van de laatste weken !!! 
 
 
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 
André Rommelaere, weduwnaar van Agnes Battel,  
geboren te Stuivekenskerke op 5 juli 1926 en van ons heengegaan 
te Deurne, Residentie Ruggveld, op 5 augustus 2019.  
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 
EUCHARISTIEVIERING RUGGEVELD … 
Op donderdag 22 augustus worden we weer verwacht 
voor de viering die nog in het teken zal staan  
van de Hoogdag Maria Tenhemelopneming. 
Probeer er ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 
 
AFSCHEID VAN ANDRE ROMMELAERE … 
Op zaterdag 10 augustus hebben we afscheid genomen van André Rommelaere. 
De familie zorgde voor een mooi boekje 
en er waren ook héél veel familieleden en vrienden aanwezig. 
We geven hier de tekst van het boekje. 
 

 
LIEFDE IS ONVERBREEKBAAR 

 AFSCHEID VAN  
MR. ANDRE ROMMELAERE 

5 JULI 1926 – 5 AUGUSTUS 2019 

 

 

 

Tel niet de jaren. 

Tel de sterren. 

De uren van vervulling. 

De stappen naast de jouwe. 



De ochtenden vol schoonheid. 

De woorden die bezielen. 

De tekenen van vriendschap. 

De plaatsen van ontmoeting. 

De ogenblikken van verwondering. 

De redenen tot dankbaarheid. 

De ontelbare namen voor geluk. 

Kris Gelaude 
 
 
 

 

 

Intredemuziek: Adagio in G (Albinoni) – Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Welkomstwoord 
In naam van de familie welkom aan allen, hoe je hier ook bent, met 

verdriet of pijn, met geloof of ongeloof, met liefde en vriendschap 

om afscheid te nemen van André. Hij hield van mensen, hij hield van 

samen zijn. Het is goed dat hij bij zijn afscheid door veel mensen 

wordt omringd om samen in verbondenheid met hem en met elkaar 

eucharistie te vieren.  

Dankbaar herinneren 

Tekst 
 

Gebed om vergeving 
Priester:  Heer, als we eerlijk zijn moeten we erkennen dat we 

tekort komen in liefde tegenover U en tegenover 
elkaar.  



Lezer: Er is de weg van de kleine goedheid, van mens tot 
mens, geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie. 
Een weg die we soms uit het oog verliezen.  

 
Er is de weg van de dagelijkse taak: doen wat gedaan 
moet worden, eerlijkheid in tijd en taak, een weg die 
wij niet altijd gaan. 
 
Er is de weg naar de grote wereld, inzet voor de 
maatschappij, voor de mens veraf of o zo dichtbij, de 
weg die wij niet steeds volhouden.  

 

Muziek:  Hine e Hine (Maori slaaplied), door Femke 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing 
 

Vanaf het strand turen ze samen in de verte. 

Hun ogen volgen een witte stip: de zeilen van een boot, die langzaam 

vooruit gaat. 

De golven beuken het schip, maar ze krijgen het er niet onder, want 

aan het roer staat de kapitein, die richting weet en koers bepaalt. 

De wind stuwt het verder en verder en plotseling verdwijnt het schip 

achter de horizon. 

"Is opa nu weg, mama?" vraagt haar zoontje, "Ik zie zijn boot niet 

meer." 

Met ingehouden tranen vertelt zij haar zoontje dat een boot die 

achter de horizon verdwijnt niet zomaar "weg" is, maar dat wij het 

alleen niet meer kunnen zien. 

 

Muziek:  Opa is gaan varen (Kapitein Winokowo) 
 

Opa is gaan varen op de grote zee 



Over al die baren wiegt hij zachtjes mee 
Wij wuiven van op de kade en roepen hem nog na 
Opa, een behouden vaart, van hier tot in hierna 
 
Vaarwel Opa, zing maar mee 
Vaarwel Opa, ginder op de zee 

 

Evangelie 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “het gaat met het Rijk Gods 
als met een man die zijn land bezaait. Hij slaapt en staat op, 's 
nachts en overdag, en ondertussen kiemt het zaad en schiet 
het op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de 
aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan 
het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het 
toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst." 
En verder: "Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk 
Gods en in welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Het lijkt 
op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, 
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal 
gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle 
tuingewassen, en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn 
schaduw kunnen nestelen." 
 

Homilie 
 

Voorbeden 
Laten wij bidden voor André, van wie wij vandaag afscheid nemen: 

dat hij gelukkig mag zijn en vrede mag vinden. 

Laten wij bidden. 

Voor alle mensen die verbonden zijn met André: 

dat zij het vele goede dat door deze mens tot stand kwam blijven 

gedenken, en er kracht uit putten voor hun eigen leven. 

Laten wij bidden. 

 



Voor ons: 

dat deze samenkomst vrucht mag dragen, voor onze gemeenschap, 

dat wij meer ten dienste staan van elkaar. 

Laten wij bidden. 

 

Dat wij dankbaar zijn en blijven, voor de liefde en de vriendschap die 

wij van deze mens, en elkaar, mochten ontvangen. 

Laten wij bidden. 

 

Offergang 
 

Muziek:  Ave Maria – Franz Schubert 
May the road rise to meet you - Irish Blessing 

Pie Jesu – Andrew Lloyd Webber 

Kyrie  Requiem – Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Gebed over de gaven 
We hebben niet veel op het altaar gezet, wat brood en wat 
wijn. Vaak hebben wij in het leven van André gezien hoe 
gelukkig en dankbaar hij kon zijn. Laat ons voor elkaar brood 
en wijn zijn zodat we wat kracht kunnen geven aan mensen die 
verdrietig zijn. Alleen zo kan het leven verder openbloeien.  
 

Groot dankgebed 
Priester De Heer zal bij u zijn. 
Allen  De Heer zal u bewaren.  
Priester Verhef uw hart. 
Allen  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Priester:  Wij willen tot U, God, dank zeggen, omdat Gij met 

ons meegaat. Soms als een vreemde man die wij niet 
begrijpen, soms als iemand aan wie wij vragen bij 
ons te blijven. Dank omdat Gij met ons meegaat, in 



zoveel mensen die woorden van liefde broodnodig 
hebben. 

Allen:  Dank om de mensen die ons gelukkig maken en die 
ons trouw blijven. Dank om de mensen die hier zijn, 
met elkaar verbonden en bewogen door uw nooit 
dwingende, maar steeds roepende liefde. 

Priester:  Samen willen wij uw heilige naam uitspreken en eer 
aandoen. 

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse 
machten. 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den Hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den Hoge. 

Priester:  Jezus droomde van een liefdevolle wereld voor iedere 
van ons. Maar Hij wist ook dat zijn leven op het spel 
stond en dat Hij doorheen het donker van de dood 
moest, verlaten van alles en iedereen.  
Die laatste avond nam Hij brood in zijn handen en 
wendde zich tot U, zijn Vader, sprak de zegen uit, 
brak het en deelde het rond met de woorden: 

Neem en eet hiervan. Dit is mijn lichaam, 
mijn leven voor jullie gebroken, aan jullie 
gegeven. 

Hij nam ook de beker, bad opnieuw het dankgebed 
en gaf hem rond terwijl Hij zei: 
       Drink allen hiervan, mijn bloed, mijn leven 

aan jullie te drinken gegeven.  
God is niet ver. Dit is zijn verbond met de mensen, 
altijd opnieuw. Dat is sterker dan de dood. Moge het 
teken dat wij hier stelden de werkelijkheid worden in 
ons dagelijkse leven. Zo komt het rijk van God op 
aarde, in een gemeenschap waarin vreugde en 
verdriet samen gedeeld en gedragen worden, met 
mensen die krachtig en vindingrijk genoeg zijn om 
voor anderen zo goed als God te zijn. 



Allen:  Wij bidden ook voor hen die gestorven zijn, in het 
bijzonder voor André en ook Agnes. Dat God zijn 
liefde als een mantel om haar heen mag slaan. Dat 
André God mag leren kennen als een barmhartige 
Vader, bij wie hij eindelijk tot rust komt en voor altijd 
thuis mag zijn. 

Priester:  God, het delen van verdriet is de mooiste manier om 
het te verwerken, om het een plaats te geven in ons 
leven. Schenk ons daarom de Geest die Jezus 
bezielde en maak ons tot mensen die behoeden wat 
kwetsbaar is. Laat ons niet in twijfel vervallen. Open 
de toekomst, geef weer zin aan ons leven. Dan wordt 
uw naam geprezen, gisteren, vandaag en morgen tot 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
Heer, wij geloven dat U de Heer bent van leven en 
dood. Die gedachte geeft ons hoop. Maar als we 
iemand die ons dierbaar is, verliezen, hebben wij 
geen antwoord. Laat ons, Heer, ons leven in Uw 
handen leggen en leer ons telkens weer “uw wil 
geschiedde” zeggen.  

 

Onze Vader 
 

Vredeswens 
 

Communie 
 

Muziek:  Clarinet concerto in A Adagio – Wolfgang Amadeus Mozart 
De Zwaan – Camille Saint-Saens 

Air Suite nr 3 – Johann Sebastian Bach 

Nocturne opus 9, nr 1 – Frederic Chopin 

 

Afscheidsgroet 
Je droge humor, behulpzaamheid 
Je bekommernis, praktische kennis 
Je creativiteit, goede inborst 



Jij als verhalenverteller, moedig in organiseren. 
 
Van dat alles moeten we afscheid nemen. 
Met stapels foto’s houden we die herinnering fris. 
Maar dit is het einde niet, alleen de angst is voorbij. 
Waarom zou je weg zijn nu ons oog je niet meer vindt? 
We voelen je nog, zoals je was bij leven. 
Want alles, wat elk van ons ontving 
blijft eenieder, onverwoestbaar toebehoren.  
 

Muziek:  De grote Voyage – Willem Vermandere 
 
Slotbezinning 
In het opgaan van de zon en in haar dalen gedenken wij hem. 
In het spelen van de wind en de kilte van de winter,  

in het openspringen van de knoppen en in de wedergeboorte 
van de lente, 
in het azuur van de lucht en in de warmte van de zomer, 
in het ruisen van de bomen en in de schoonheid van de herfst 
gedenken wij hem. 
Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan sterkte 
gedenken wij hem. 
Wanneer wij verlaten zijn en ziek van hart gedenken wij hem. 
Wanneer wij vreugde voelen die we willen delen gedenken wij 
hem. 
Zolang wij leven, zal ook hij leven. 
Want hij is nu een stuk van onszelf, als wij hem gedenken. 
 

Muziek:  Halleluja – Pentatonix (acapella) 

You raise me up – André Rieu 
 

Voor mensen in diep verdriet 
is er de helende stilte 

de troost van een omarming 
de warmte van het samenzijn 

en de nabijheid van een vriend. 



Naar Kris Gelaude 
 
Met oprechte dank aan alle mensen die, elk op hun manier, een 
steun zijn geweest in deze moeilijke dagen. Heel in het 
bijzonder danken wij priester Fons, die deze dienst voorging.  
 
Parochiekerk van H. Pius X te Deurne, 10 augustus 2019 
 
 
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) 
* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00,  
   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 
 
woensdag 21 augustus (3de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 22 augustus (4de) 
10.00 – 17.00 FEMMA, hele dag fietsen naar Zoersel 
bijeenkomen in zaal Drakenhof 
14.00 OKRA SINT-JOZEF, zomerfeest, Drakenhof 1 
vrijdag 23 augustus (4de) 
zaterdag 24 augustus (4de) 
zondag 25 augustus (4de) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
maandag 26 augustus (4de) 
dinsdag 27 augustus (4de) 



13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 28 augustus (4de) 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 
donderdag 29 augustus (5de) 
vrijdag 30 augustus (5de) 
zaterdag 31 augustus (5de) 
 
OUDERAVOND IN VOORBEREIDING VORMSEL 2020. 
Op 12 juni waren de ouders uitgenodigd 
voor een samenkomst in voorbereiding van het Vormsel in 2020. 
Het werd een héél boeiende avond. 
We geven hier een verslag. 
 
Verslag ouderavond (12/06/2019) vormsel 2020  (verslag gemaakt door 
Marleen) 
 
Eerst volgen de antwoorden van de ouders op de verschillende besproken 
onderdelen 
 
 rond eigen vormsel en catechese 
 vieringen op maat van de kinderen 
 samenkomen met andere kinderen (niet alleen van de eigen school) 
 verbinden en wereld verruimen 
 vriendschap 
 kring 11, 12, 13 
 olie op steen 
 bij iemand thuis in kleine groep (ouders) 
 kindermis op zaterdag 
 spelletjes 
 iedereen van de klas, zonder nadenken, ‘verplicht’ 
 vanzelfsprekend 
 boekje met verhalen 
 opdrachten 
 uitstap museum 
 positieve ervaring 
 door catechist : belangrijke impact 
 toffe vormheer 
 voorlezen bijbel 
 verhalen uit de bijbel, met daarna ervaringen uit het leven 
 bezinning 
 samenzijn met andere kinderen 
 kring rond het altaar 
 familiegebeuren 
 paterskleed 
 kaars 
 sacrament 
 handen op de schouder 
 stress 



 niet weten wat 
 kleitje 
 toffe avonden, tof weekend 
 liedjes zingen 
 zalving 
 handoplegging 
 feestelijke viering 
 feest met familie, verbondenheid 
 ijslam 
 witte kledij 
 houten kruisje 
 groepjes thuis 
 werkbundel 
 heel interactieg 
 diverse thema’s (vriendschap, ….) 

 
 Waarom wil je dat je kind gevormd wordt ? 

 
 Unaniem : eigen keuze 
 groepsgevoel 
 tradities 

 
 Bagage voor het leven 
 niet materialistisch zijn ! (niet voor de cadeautjes dus) 
 openheid 
 liefde 
 eigen mening leren vormen 
 christelijke normen en waarden 
 waarden en noemen worden doorgegeven aan de hand van het christelijk 

verhaal 
 tradities meekrijgen in een modern jasje 
 steunen, ondersteunen door ouders, familie 
 groepsgevoel 
 verbondenheid 
 vriendschappen 
 betekenis van het geloof 
 even stilstaan bij … 
 reflectie 
 er is altijd iemand die luistert 
 momenten van bezinning 
 Jezus waakt over u 
 zoektocht naar jezelf 
 kritisch durven zijn 
 bewust nadenken 
 zorg voor elkaar 
 respect voor anderen en jezelf 
 weerbaarheid 
 vallen en opstaan 



 vergevingsgezindheid 
 geven en nemen 
 zelfstandigheid 
 geloof in jezelf 
 oude symbolen naar het hedendaagse brengen 

 
 Hoe de catechese thuis ondersteunen 
 sociale thema’s bespreken op basis van actuele thema’s 
 gezinsvieringen H. Drievuldigheid terug opnemen 
 verhalen uit de bijbel vertellen 
 films rond Jezus, Johannes de Doper 
 creatief : bv stop-motion filmpje maken voor in de viering (op basis van 

een verhaal in de viering), bv knutselen 
 kerstspel begeleiden 
 you tube : kinderen zelf dingen laten zoeken ivm het vormsel 
 verhalen die meegegeven worden naar huis 

 
 Inhoudelijk 
 verhalen vertalen naar nu 
 sederviering, voetwassing, maaltijd in de kerk 
 bereidheid om in kleine groepjes bijbelverhalen te “bestuderen” 
 met kinderen : Kathleen (mama Anthe) 
 met volwassenen : Wouter (papa Florentien) 

 muziek vinden we belangrijk, maar in ons groepje geen talent 
 verhalen omzetten naar de dagdagelijkse realiteit 
 ‘doen’ niet alleen luisteren 
 kleine groepjes ouders bereiden telkens één zondag voor : bijbelverhaal in 

een modern jasje 
 bijbelverhalen linken aan de gebruiken 

 
 Sociaal engagement 
 voedselbank 
 Bezoek Gitschotelhof 
 Bezoek de Ark (Kathleen…..) 
 bomen planten (natuurpuntactie) (Wouter….) 
 warmste week 
 woonzorgcentrum 
 Nederlands spreken (oefenen) met anderstaligen. 
 Ondersteuning geven aan jongere kinderen op school 

 
 
Verdere afspraken 
 
Bijeenkomsten op zondagen 
 
 data : 
 13 oktober 



 24 november 

 15 december 

 19 januari 

 16 februari 

 15 maart 
 
Deze data liggen reeds vast. 
 
 Als locatie werd PIUSX gekozen omdat we daar om 11.15 u een 

eucharistieviering hebben voorgegaan door Fons Houtmeyers en we zo geen 
onnodige verplaatsingen tussenin moeten doen. 

 
 Verloop : 
 samenkomen om 9.45 uur 
 tot 11.00 uur : bijbelverhaal, verwerking 
 11.00 tot 11.15 : pauze 
 11.15 uur: eucharistieviering 

 
 
Wat zeker aan bod moet komen tijdens de bijeenkomsten op zondagen : 
 symbolen van het vormsel 
 pinksterverhaal 

 
Verdere verhalen die interessant kunnen zijn en kunnen aansluiten bij het sociaal 
engagement : 
 scheppingsverhaal 
 barmhartige samaritaan 
 verloren zoon 
 de kostbare parel 

 
Deze verhalen kan ikzelf aanbrengen door de Godly play methode 
Dit zijn maar suggesties, ouders die andere bijbelverhalen kennen die goed 
aansluiten kunnen die aan mij nog altijd mailen maar dan liefst voor 1 september. 
 
Enkele ouders gaven ook al aan mee inhoudelijk te willen begeleiden van de 
groepjes.  Kunnen deze concreet doorgeven wat ze zien zitten? De bedoeling is wel 
om op zondagen in kleinere groepjes te werken. 
 
Sociaal engagement 
 
De bedoeling is dat iedere vormeling (minstens) 1 activiteit doet.  Deze activiteit 
gebeurt buiten de zondagen op een zelfgekozen moment.  Het is wel nodig dat alle 
vormelingen kunnen kiezen uit de georganiseerde activiteiten. 
Daarom graag tegen begin september opgeven wie welk voorstel wil begeleiden, 
zodat ik tegen 16 september kan oplijsten.   
 



Andere belangrijke data 
 
 9 april : witte donderdag : sedermaal ( dit is in de paasvakantie, en we 

kunnen begrijpen dat de vormeling daar niet aanwezig kan zijn, graag op 
voorhand verwittigen) 

 30 mei om 10.00 uur : Vormsel 
 16 september om 20.00 uur : 2de ouderbijeenkomst.   
 In de loop van de maand mei : 3 oefensessies op avonden om de viering en 

de liedjes in te oefenen. 
 
 
Nog dringend gezocht : muzikaal talent om liederen in te oefenen en de 
vormselviering te begeleiden 
 
 
SINT ROCHUS 
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING … 
Anna Lia Blanco Lopes, dochtertje van Fernando Blanco Moya  
en Vanessa Lopes Vieira; geboren te Brasschaat op 27 november 2018,  
Jaak van Rillaarstraat 13 te Deurne. 
Wij wensen een dikke Proficiat aan ouders en familie en 
een héél mooie toekomst aan Joren en Wout !!! 
 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 22 augustus worden we weer verwacht 
voor de viering die nog in het teken zal staan  
van de Hoogdag Maria Tenhemelopneming. 
Je komt toch ook ? 
 
OKRA NODIGT UIT VOOR MOEDERFEEST … 
Op donderdag 22 augustus maken we er weer 
een onvergetelijk feest van voor onze moeders en grootmoeders. 
H. Mis om 11.30 u. met nadien feestmaal: 
Gerookte ham met een brunoise van meloen, Gentse waterzooi  
met krielaardappelen persil. 
Dessert : Javanais met een crème anglaisesaus, vergezeld van appelsien. 
OKRA NODIGT UIT VOOR … 
Trammen naar het “Mas”-museum. Met tram 4 en 7. 
Op woensdag 28 augustus. 
Samenkomst om 13.00 u. aan halte Eksterlaar. 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 29 augustus. 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN … 
Op woensdag 28 augustus te 20.00 u. in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 


