
 

 

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 

 
 
HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag  28 september. H. Wenceslaus en H. Laurentius Ruiz. 
17.00 u. Avondviering  
Zondag 29 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis., verzorgd door ons koor. Zlm. Julienne 
De Schutter en Zl. Yvonne Beyens.  
Zaterdag 5 oktober.  
17.00 u. Avondviering 
 
 
SINT - JOZEF  
 

ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel 

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 

Misintenties kerk Sint-Jozef. 
Zondag 29 september: eucharistieviering in plaats van gebedsdienst zoals eerder 
vermeld in de parochiekalender. 

Maandag 14 oktober: parochieteams St.-Jozef en Lodewijk Van Monfort om 20u in de 
Sevillastraat en niet op 8 oktober zoals vermeld in de parochiekalender. 

Misintenties: oktober    zaterdag 5 om 18u: Familie Smet-Geldof 

                                          zondag 6 om 11u45:  Albert Walbers en Anke Meeusen 



 

 

 

Op zondag 15 september werden in onze parochie gedoopt: Spinazzola Laura en 
Massimo. 

We nodigden de families uit van de overledenen van wie we gelovig afscheid namen 
in de afgelopen maanden:  

Simon Adriaensens,  Denise Fernand,   Lutgard Huygh,  Ivo Van den Heuvel 
, François Franck en Piet Van Laerhoven 

 

SINT - ROCHUS 
 
Zaterdag  28 september. H. Wenceslaus en H. Laurentius Ruiz. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey.  
Zondag 29 september. Zesentwintigste 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. Pastoor Luc Van de Wouwer, 
zijn broer Armand, Leonie Van Aken, ouders en zusters; Zlm. Ben Geerts en 
Zlm. Thérèse Mores. 
Maandag 30 september. H. Hiëronymus. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 1 oktober. H. Teresia van Lisieux.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 3 oktober.  
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 4 oktober. H. Franciscus van Assisi. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering.  
Zaterdag 5 oktober. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 
 

KWB SINT-ROCHUS 
VERKOCHT PLANTJES  
VOOR “KOM OP TEGEN KANKER” 
 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september  
deed KWB Sint-Rochus voor de tiende keer mee  



 

 

met het jaarlijkse plantjesweekend van ‘Kom op tegen Kanker’.   
Er werden naar jaarlijkse traditie 600 potjes azalea’s aan de man (en de 
vrouw) gebracht.  Ook de rospotten die bij de plantjes stonden,  
brachten flink wat extra op voor het goede doel. 
In bijlage enkele foto’s van ’t plantjesweekend.  
 
 



 

 



 

 



 

 

HELIGE 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. 
 

Kaasavond van 18 Oktober 2019 

                         Kriekepit 

 
Ten voordele van onze werking 

Wij presenteren u 30 soorten kaas 

Dit alles heeft plaats op vrijdag 19 oktober 

2018 

Volgens keuze om 17 uur of om 20 uur in 

het Kriekenhof,Knyffstraat 19,2100 

Deurne 



 

 

Kaasschotel of vleesschotel aan €18,00 (-

12j.€9,00) 
Inschrijven kan tot donderdag 11 oktober via: 

Anny Vermeiren-Van Erstenstraat 36 
 

Kriekepit 
Kaasavond van 18 Oktober 2019 

                               
Beste, 
Mogen wij u van harte uitnodigen op onze jaarlijkse Kaasavond.                  
Door uw aanwezigheid steunt u onze werking en kunnen wij onze 
leden vele ontmoetingen aanbieden.Ook onze thuisgebonden 
zieken zijn telkens blij met een bezoekje van onze kernleden en dan 
wordt er hen iets aangeboden.    Zoals ieder jaar worden er weer 
talrijke kaassoorten gepresenteerd.             Ook een vleesschotel is 
mogelijk voor zij die geen kaas wensen. 
Dit alles gaat door in ons parochiecentrum Kriekenhof,Knyffstraat 
19 Deurne 
Inschrijven via: –Anny Vermeiren Van Erstenstraat  36 Deurne 
Tel:03 321 48 50 
Of bij één van de kernleden                                                                            
Uiterste datum van inschrijving Donderdag 10 oktober 
Zowel kaas als vleesschotel komt op €18.00-Kinderen-12j.betalen 
slechts€9,00 
Onze kernleden heten u van harte welkom. 
…………………………………………………………………………………… 
 
Inschrijvingsstrook Kaasavond van vrijdag 18 oktober 2019 
 
Dhr.,Mevr.,……………………………………… Adres 
…………………………………………… 
 
Schrijven in voor: …..Kaasschotels aan €18,00=………€ …….Kaasschotels -12j.  
€9,00=………€ 
.….Vleesschotels aan €18,00=………€……..Vleesschotels -12j. €9 ,00=………€ 
Totaal  =……..€ 
 

Wij komen om 17u of 20u (maak uw keuze) – en zitten graag aan tafel bij……………. 
Denk eraan tijdig in te schrijven  Uiterlijk Donderdag 10 oktober 2019 



 

 

HEILIGE PIUS X  
 
EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE … 
Op vrijdag 27 september om 11.00 u. zijn we weer uitgenodigd  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen. 
We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
 

SINT-JOZEF  
 
woensdag 25 september (4de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF , pétanque in SORM 
donderdag 26 september (4de) 
14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, dansen, zaal Drakenhof 1 
vrijdag 27 september (4de) 
8.30 – 17.30 FEMMA, bezoek Europese Wijk 
bijeenkomen Station Berchem, Burgemeester Ryckaertplein 1, Berchem 
zaterdag 28 september (4de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 29 september (5de) 
11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
maandag 30 september (5de) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag (Herman rijdt niet mee) 
dinsdag 1 oktober (1ste)  
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
woensdag 2 oktober (1ste) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
9.30 SAMANA SINT-JOZEF (ziekenzorg), kernbestuur, Drakenhof 3 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF,  pétanque in SORM 
19.00 – 22.00 FEMMA, creatieve workshop, in cafetaria Drakenhof 
donderdag 3 oktober (1ste) 
donderdag 3 oktober tot en met vrijdag 4 oktober  
FEMMA, citytrip Rotterdam 
vrijdag 4 oktober (1ste) 
zaterdag 5 oktober (1ste) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 6 oktober (1ste) 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
 

 
Nieuwe stoelen voor zaal Drakenhof 1 

De nieuwe stoelen zijn maandag 9 september aangekomen. 
We konden deze aankoop financieren met de inkomsten van de rommelmarkt. 
Met dank aan alle kopers. 



 

 

 
 

 
  
 

SINT-ROCHUS  
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN … 
Op woensdag 25 september worden we weer verwacht in Familia. 
Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 
  
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 26 september mogen we weer samen bidden, 
zingen en vieren. 



 

 

Het kan deugd doen op die manier bij elkaar te zijn 
en elkaar ook te steunen hierin. 
Je komt toch ook ? 
 
 
KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING … 
Op donderdag 26 september te 20.00 u. in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 
JE KOMT TOCH OOK NAAR DE HERFSTFEESTEN ??? 
Een hele groep mensen hebben zich ook dit jaar weer hard ingezet 
om de Herfstfeesten écht te doen lukken. 
Verder vind je het programma. 
Probeer zeker ook eens langs te komen !!! 
 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Op donderdag 3 oktober van 8 uur tot 12 uur in de weekkapel. 
Een kans om ook even tot rust te komen en te bidden!!! 
 
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 3 oktober te 14.30 uur worden we weer verwacht  
om samen te bidden, te zingen en te vieren. 
Het kan deugd doen op die manier samen te zijn. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 
Op maandag 8 juli op de pastorie. 
Het wordt zeker weer een héél gezellige namiddag, 
waarbij we weer mooie stukjes zullen maken. 
Je komt toch ook ? 
 
OKRA NODIGT UIT VOOR TRAMDAG OP 25 SEPTEMBER … 
Met tram 4 naar de Sint-Andrieskerk. 
Tentoonstelling : “Parochie van Miserie”. 
Ingang via de Waaistraat. 
Nadien: wafelhuis in de Nationalestraat. 
OKRA NODIGT UIT VOOR HERFSTFEEST … 
Op donderdag 26 september.  
We worden uitgenodigd voor een lekkere Breugeltafel.  
We starten om 12.30 u. 
Schrijf op tijd in en probeer er zeker bij te zijn !!! 
 
JONGENSBOND EN MADELIEFJES … 
Oud-leden Jongensbond en Madeliefjes. 
Tijdens de oorlogsjaren waren we een zondagschool. Daarna kwamen jaren van 
opbouw, van organiseren van kampen, trektochten, Meivaarten en Chiromales, bonte 
avonden en het jaarlijks vieren van het Kristus-Koning feest. Om daarover nog eens 
gezellig na te praten en herinneringen op te halen “van vroeger” komen we dus 



 

 

bijeen op zondag 27 oktober vanaf 14.30 u in Familia. Karel Govaertsstraat, 53, 
Deurne –Zuid. 
Gelieve ook uw oud-kameraden of vriendinnen die nu buiten de parochie wonen en 
waarmee je misschien nog contact hebt te verwittigen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! 
 
 
 
UITNODIGING   HERFSTFEESTEN  2019  26 en 28 SEPTEMBER  
en  3 - 4 – 5 - 6 OKTOBER  
  
Mijnheer, mevrouw, Met veel plezier nodigen we U uit op de 50ste editie 
van de jaarlijkse Herfstfeesten.   In en rond het parochieel centrum 
Familia, Karel Govaertsstraat 53, zijn er tal van activiteiten voor jong en 
oud, voor elk wat wils.  We kijken ernaar uit U daar te ontmoeten !  
 OP HET PROGRAMMA:   
  
DONDERDAG, 26 SEPTEMBER: OKRA-ETENTJE  
 Een organisatie van Okra.  Alle 55-plussers zijn evenwel welkom !                                               
*       Breughels Okraetentje                                          *           
  
  
Alle verdere info en inschrijving via Okra op donderdagnamiddag.  Ben je 
(nog) geen lid van Okra en doe je graag mee ?  Wandel op een 
donderdagnamiddag even langs Familia en vraag naar Wim, of bel: 03/321 
68 23. Uiterste inschrijvingsdatum:  19 september.  
  
ZATERDAG, 28 SEPTEMBER: KAAS EN WIJNAVOND  
 Iedereen is  van harte welkom op de kaas en wijnavond !   Start om 19 u. 
Deuren: 18.30 u.  In de prijs van € 17 (ter plaatse te regelen) is begrepen: 
kaas en brood à volonté en je eerste glas wijn of fruitsap.   Voor niet-
kaaseters kan ook een lekkere vleesschotel besteld worden.   En speciaal 
voor de verenigingen !  Ben je bij een parochiale vereniging, of hoor je tot 
het gezelschap van iemand die bij zo’n vereniging is, dan ben je voor  € 15 
welkom ! Bezorg de inschrijvingsstrook aan de toog in Familia of in de bus 
van de pastorie of mail naar herfstfeestensintrochus@gmail.com  Uiterste 
inschrijvingsdatum: 22 september.   
  
DONDERDAG, 3 OKTOBER: BILJARTTORNOOI  
 Iedereen welkom op dit supertof biljarttornooi in de biljartzaal van 
Familia, dat start om 20 u ! Er worden verschillende biljartspelletjes 
voorzien.   Deelnameprijs: slechts € 5 ! Inschrijving: ter plaatse, op de 
avond zelf.  
  
VRIJDAG, 4 OKTOBER: QUIZ VOOR ALLEMAN  
 Doe mee met de 23ste editie van deze gezellige, plezante algemene quiz 
voor niet-beroepsquizzers !  (Voor deze quiz wordt enkel reclame gemaakt 
in de buurt en bij de verenigingen…) Vorm een tof ploegje van vier 



 

 

personen, verzin een leuke naam, en schrijf tijdig in ! Inschrijven kan op 
twee manieren: bezorg de inschrijvingsstrook aan de toog in Familia, of je 
kan ook mailen naar quizvooralleman@gmail.com .  Start om 20 u.  Prijs: € 
12 per ploeg, ter plaatse te regelen.  Spreek goed af met je ploegmaats 
wie inschrijft, om dubbele inschrijvingen te vermijden ! Uiterste 
inschrijvingsdatum: 30 september.  
ZATERDAG, 5 OKTOBER: COMEDY-AVOND  
  
De 50ste editie van de Herfstfeesten mag wel een beetje bijzonder zijn.  
Daarom presenteren Chiro Icarus en de Sint-Rochusparochie op zaterdag 5 
oktober:  
  
  
  
  
  
MET:  
  
     JEROEN LEENDERS             LUKAS LELIE                DOMIEN VLOEBERGHS                                   
Zaal Familia – 20 u                   Deuren: 19.30 u  
  
Tickets: voorverkoop: € 12  - aan de kassa: € 14 Info en reservatie: 
comedyrochus@gmail.com Voorverkoop bij Chiro Icarus of via mail.  
  
  
Een niet te missen avond !  Wil je er zeker bij zijn ? Wacht dan niet te lang 
met het reserveren van je kaart(en), want er wordt veel volk verwacht !  
  
  
ZONDAG, 6 OKTOBER: RESTAURANT Zondagmiddag is er naar jaarlijkse 
traditie het Herfstfeestenrestaurant.  Je kan terecht in de grote zaal van 
Familia voor een heerlijk etentje.  Nodig ook familie of vrienden uit om 
mee te komen ! Je kan aan tafel om 11.30 u of om 13.30 u.   Het menu:  
Voorgerechten: Duo van Noordzeegarnaal- en hoevekaaskroket Duivelse 
Scampi Soep Herfstige kervelsoep met balletjes Hoofdgerechten: Noors 
kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus Smeuïg 
kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes (naar keuze met 
frietjes of puree) Nagerechten: Kraakverse fruitsalade met koffie of thee 
Luchtige chocolademousse met koffie of thee Inschrijven kan door het 
inschrijvingsformulier te bezorgen aan de toog in Familia of in de bus van 
de pastorie, of mail je bestelling naar  herfstfeestensintrochus@gmail.com  
Uiterste inschrijvingsdatum:  2 oktober.  
  
  
ZONDAG, 6 OKTOBER: TREFFEN SCOUTS-CHIRO  
 De chiro- en scoutsleden spreken af voor een toffe namiddag vol 
samenspel ! Maar ook alle andere kinderen en jongeren die graag een toffe 
namiddag beleven, zijn welkom om mee te doen ! Inschrijven hoeft niet en 



 

 

meedoen is gratis ! Afspraak om 14 u op de weide in de Karel 
Govaertsstraat !  Einde voorzien rond 16 u. Ouders en alle andere 
supporters zijn uiteraard van harte welkom !  En voor de liefhebbers: het 
café is geopend !  
  
  
  
INSCHRIJVING KAAS EN WIJNAVOND 28 – 9 – 2019  
 Naam en adres of telefoonnr.:  
  
…...…………………………………………………………………………………...............
................................. ziet een heerlijk avondje uit met kaas en wijn 
helemaal zitten, en   
  
schrijft daarom in voor  ………  perso(o)n(en). Wens je voor iemand vlees 
i.p.v. kaas ?   Nee   -   Ja, …….. keer.  
  
  
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met 
……………….……….……………..……..)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------  

  
INSCHRIJVING QUIZ  VOOR  ALLEMAN 4 – 10 – 2019  
 Wij doen graag mee met de 23ste Quiz voor Alleman en schrijven hiervoor 
onze ploeg in:  
  
Naam van de ploeg: 
………………………………………………………………………………….  
  
  
Naam en adres of telefoonnr. contactpersoon:  
  
…………………………………………………………………………………………………
……………………  
  
  
Ingeschreven op …..…/...……/2019  
  
  
  
  
INSCHRIJVING  RESTAURANT 6 – 10 – 2019 Naam: 
……………………………………………………………………………..  
 Adres: ……………………………………………………………………………..  
 schrijft in voor …… perso(o)n(en).  Ik/wij kom(en) om  11.30 u   -   13.30 
u .                                                                                         (omcirkel a.u.b.) 
Mijn/onze bestelling:  



 

 

 Voorgerechten:  
 ……  x  Duo van noordzeegarnaal- en hoevekaaskroket (€7)                                 
* ……  x  Duivelse scampi  (€7)  
  
  
Soep:  
  
…… x  Herfstige kervelsoep met balletjes  (€4)  
 Hoofdgerechten:  
  
…… x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus/frietjes  
(€14)  
 …… x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei  en noilly prat saus/puree  
(€14)                                 * …… x Smeuïg kalfsblanquette met champignons 
en verse zilveruitjes/frietjes (€14)  
 …… x Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse 
zilveruitjes/puree (€14)                                 *  
 Desserts:  
 …… x  Kraakverse fruitsalade met koffie of thee  (€4)                                 * 
…… x  Luchtige chocolademousse met koffie of thee  (€4)   
  
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met 
………………….…………………….……)  
  
  
  
Nog even voor wie per mail inschrijvingen doorgeeft:   Kijk op de 
inschrijvingsformulieren welke gegevens nodig zijn voor de activiteit(en) 
waarvoor je wil inschrijven, en mail deze door naar het opgegeven 
mailadres.  Uw inschrijving is geregistreerd wanneer u van ons een 
bevestigingsmail heeft ontvangen.  
 
VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID … 
Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad. 
Aarzel niet en stuur het naar  
 Fons Houtmeyers  alfons.houtmeyers@telenet.be 
Heel veel Dank bij voorbaat !!! 
 

mailto:alfons.houtmeyers@telenet.be

