
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 5 oktober. H. Teresia van Lisieux.   

17.00 u. Avondviering.  
Zondag 6 oktober. Zevenentwintigste Zondag door het jaar.  
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Julienne 

De Schutter en Zlm. Yvonne Beyens. 
 

 

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 5 oktober. H. Teresia van Lisieux.   



08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 6 oktober. Zevenentwintigste Zondag door het jaar. Zlm. Thérèse 

Mores; Zlm. Andre Lodts en Zlm. Louis Celen. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.   
Maandag 7 oktober. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
08.00 u Ochtendviering 

Dinsdag 8 oktober.   
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 

Woensdag 9 oktober. H. Dionysius en gezellen en H. Johannes Leonardi. 
08.00 u. Ochtendviering. 

19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 10 oktober.  

08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 11 oktober. H. Johannes XXIII , paus en H. Gummarus. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 12 oktober .  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
  

 
UITNODIGING OUDERAVOND 
IN VOORBEREIDING OP EERSTE COMMUNIE  !!! 
PAROCHIES H. LODEWIJK VAN MONTFORT; H. PIUS X; SINT- JOZEF EN 

SINT- ROCHUS, DUS VOOR DE VIER PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID, 
 

OP MAANDAG 7 OKTOBER 2019 TE 20.00 UUR 
LOKAAL H. PIUS X , NAAST DE KERK,  

CORNEEL FRANCKSTRAAT 25 TE DEURNE. 
 
 Beste ouders, 

 
 de kinderen die in het Tweede Leerjaar zitten, en godsdienst volgen,  

komen in aanmerking om hun Eerste Communie te doen in 2020.  
 Voor de kinderen wordt dat natuurlijk een onvergetelijk FEEST 

en we willen ons dan ook inzetten om de voorbereiding en de viering 
écht fijn te laten verlopen. 
 Graag willen we met jullie van gedachten wisselen  

om te zien hoe we dat best aanpakken en waar wij met jullie, als ouders,  
kunnen samenwerken. 

De voorbereiding moet voor de kinderen deugd doen  
en ze moeten er ook plezier aan hebben. 



 Kijk ook zelf mee uit of we niemand vergeten zijn bij de uitnodigingen. 

 De datum voor de Eerste Communie zelf wordt zaterdag 16 mei 2020 
om 11.00 uur. 

 Probeer er zeker bij te zijn zodat we samen kunnen overleggen. 
 We duimen mee voor een fijne Ouderavond op 7 oktober te 20 u. ! 
 

                            Fons Houtmeyers, pastoor 
   Sint-Rochusstraat 79   2100 Deurne  03/ 321 07 82 

  alfons.houtmeyers@telenet.be  
 
 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT 
 
* 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 
 

KLOKKEN LUIDEN VOOR DE VREDE … 
Op vrijdag 4 oktober, het Feest van Sint-Franciscus van Assisi, 

willen we in héél veel parochies om 14 uur de klokken luiden. 
Hierdoor willen we bidden voor vrede in de hele wereld. 

Wil jij ook bidden voor de vrede? 
 
KOM JE OOK MEEFEESTEN IN SINT-ROCHUS ??? 

In Sint-Rochus vieren we de Herfstfeesten. 
Het zou plezant zijn als veel mensen van H. Pius X ook mee 

komen vieren. 
Verder vind je alle info !!! 
  

COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag  5 en zondag 6 oktober 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 bewaren. 

mailto:alfons.houtmeyers@telenet.be


Dankzij U lukken we er aardig in !!! 

     
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE  

OP MAANDAG 7 OKTOBER IN ONS PAROCHIEHUIS. 
Zie hoger alle info !!! 
 

WE NODIGEN U HARTELIJK UIT VOOR DE KERKRAAD … 
Op woensdag 9 oktober te 14.00 uur op de pastorie. 

Walter heeft ons zeker weer heel wat te vertellen 
over het meerjarenplan en over wat er dit jaar nog te wachten staat. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
 

SINT-JOZEF 
 

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 
 

maandag 7 oktober (1ste) 
dinsdag 8 oktober (2de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 

20.00 PAROCHIETEAM SINT-JOZEF, vergadering 
woensdag 9 oktober (2de) 

9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM 

14.00 SAMANA SINT-JOZEF (ziekenzorg), poëzie, Drakenhof 2 
donderdag 10 oktober (2de) 
14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, kaartprijskamp, cafetaria Drakenhof 

vrijdag 11 oktober (2de) 
zaterdag 12 oktober (2de) 

18.00 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk  

 
 
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. 
 
DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING … 

Julie Jacobs, dochtertje van Robbert en Katelijn Thienpont, geboren te  
Wilrijk op 13 december 2018, Wouter Haecklaan 8 bus 3 te Deurne. 

Julian Schroyens, zoontje van Jonas en Kristien Clymans, geboren te 
Antwerpen op 9 maart 2018, Lanteernhofstraat 26 te Borgerhout. 
We wensen ouders en familie een héél dikke Proficiat en wensen  

Julie en Julian een héél mooie toekomst toe !!! 
 

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
Andre Lodts, weduwnaar van Maria Bellon, geboren te Eindhout 

op 5 maart 1940 en overleden te Borgerhout, Pal. Eenheid St.-Erasmus, 
op 14 september 2019, Vroenhofstraat 3. 
Louis Celen, echtgenoot van Gerda Wuijster, geboren te Antwerpen 

op 16 mei 1930 en thuis te Deurne overleden op 16 september 2019,  
Borsbeeksesteenweg 113 bus 1 te Deurne. 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Op donderdag 3 oktober 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 3 oktober om 14.30 uur 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 !!! 
 

KLOKKEN LUIDEN VOOR DE VREDE … 
Op vrijdag 4 oktober om 14.00 u. 

het feest van de H. Franciscus van Assisi. 
 
BILJARTTORNOOI HERFSTFEESTEN … 

Op donderdagavond 4 oktober. 
Naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar weer … 

 
QUIZ VOOR ALLEMAN … 

Op vrijdagavond 4 oktober zit de zaal van Familia weer helemaal vol 
voor de gekende Quiz van de Herfstfeesten. 
Joris lukt er elk jaar in om de mensen een héél gezellige avond te bezorgen. 

We duimen mee !!! 
 

COMEDYAVOND HERSTFEESTEN … 
Op zaterdag duimen we mee voor een onvergetelijke avond. 

Maak je vrij en kom oom mee om te feesten !!! 
 
VIJFTIGSTE HERFSTFEESTEN NODIGEN U OOK UIT !!! 

De mensen van KWB zijn weer héél hard in de weer 
om ons in de watten te leggen 

en om ons een feestelijke maaltijd aan te bieden. 
Ben je er ook bij ? 
 

COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 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 !!! 

 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE … 

Op maandag 7 oktober om 20.00 u. in de lokalen van H. Pius X. 
Als je iemand kent die een eerste communicant heeft,  

luister dan of zij er aan denken !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA … 

Op maandag 14 oktober. 
Het wordt zeker weer een onvergetelijke namiddag !!! 

 
KWB ZET ZICH WEER HEEL HARD IN VOOR DE HERFSTFEESTEN … 



 

Voor de ‘Quiz voor Alleman’ moesten vorig jaar ploegen geweigerd worden wegens de 
zaal volzet.  Ook dit jaar zit de zaal weer helemaal vol !!! 

 
Voor het restaurant zijn steeds alle helpende handen meer dan welkom.  Er moet 
immers vanalles gebeuren: koken, de zaal klaarzetten, opdienen, afwassen…  Kies 

maar uit wat je het best ligt, en neem even contact op met Frank Picavet of Frank Van 
Haerenborgh om af te spreken, mocht dat nog niet gebeurd zijn.  ‘Komeneters’ zijn 

natuurlijk ook nodig en van harte welkom.   
 

AANDACHT !!! 

Een héél tof initiatief van de leiding van chiro Icarus is de Comedy-
avond. Daar willen we als KWB voor 100 % achter staan, en we hopen 

dan ook dat we met heel veel KWB’ers erbij zullen zijn !  
Breng ook gerust nog andere mensen mee ! 

We willen het je zelfs gemakkelijk maken: je kan gewoon via onze KWB 
je kaarten bestellen, wij zorgen ervoor dat je ze bezorgd krijgt, en nog een voordeel 
van samen als KWB kaarten bestellen is dat we dan bij elkaar kunnen zitten !   

 
OKRA HEEFT DE HERSTFEESTEN FEESTELIJK INGEZET … 

Op 26 september hadden zij een Breugeltafel 
om de mensen écht te verwennen. 

 
MAAK JE OOK VRIJ EN KOM MEEFEESTEN 
OP DE HERFSTFEESTEN … 

Heel het weekend is er weer heel veel te beleven. 
Ook Chiro en Scouts werken volop mee 

en brengen hun leden samen om te vieren !!! 
 
WEBSITE 

Alle info kan u ook op het  
web  nalezen, surf naar:  

http://www.st-rochus.be/ 
 

Wenst U ook wekelijks het Parochieblad 
met héél veel nieuws  
over de parochies van Deurne-Zuid ? 

Stort dan  Euro 38.00 
op  BE05 9796 3101 1475 

Parochieblad  
Deurne 

 
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 !!! 
 

http://www.st-rochus.be/
mailto:alfons.houtmeyers@telenet.be

