
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 12 oktober. 

17.00 u. Avondviering.  
Zondag 13 oktober. Achtentwintigste Zondag door het Jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Vader en Moeder 
Quintiens-Leys en kinderen Frederik, Cécile en Eva, en Vader en Moeder Minner-
Baert en kinderen Alfons en François, 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. 
 
Elke laatste maandag van de maand om 19.30, meditatie werkgroep Diepgang in 

weekkapel wordt ook vermeld in het parochienieuws. 



 

 
SINT-ROCHUS 

Zaterdag 12 oktober. 
08.00 u. Ochtendviering.  
18.00 u. Avondviering. 

Zondag 13 oktober. Achtentwintigste Zondag door het Jaar.. 
08.30 u. Ochtendviering. 

09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Jgt. Josephine Schrijvers 
en Jaak Jacobs;  Zlm. Louisa Gabriels; Zlm. Thérèse Mores; Zlm. Andre Lodts en Zlm. 
Louis Celen. 

Maandag 14 oktober. H. Callistus I, Paus en Martelaar. 
08.00 u. Ochtendviering. 

Dinsdag 15 oktober. H. Teresia van Avila. 
08.00 Ochtendviering.  

19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 16 oktober. H. Hedwig en H. Margarita M. Alacoque. 
08.00 u. Ochtendviering. 

19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 17 oktober. H. Ignatius van Antiochië.  

08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Laura Bogaert, 

Rudolf Martens en Henri Ketels. 
Vrijdag 18 oktober. H. Lucas, evangelist. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 19 oktober. H. Johannes de Brébeuf, H. Isaak Jogues, H. Paulus 

van het Kruis. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
 
 



Buitengewone missiemaand 

oktober 2019: gedoopt en 

gezonden 

 

Paus Franciscus koos “gedoopt en gezonden” als thema voor de komende 

oktobermaand. Iedere gedoopte is gezonden om de Blijde Boodschap te 

verkondigen. Men hoeft daarvoor niet naar de andere kant van de wereld trekken. 

Authentiek getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn 

veel mensen die de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen. 



Het vicariaat Diocesane Diensten organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in het 

TPC in Antwerpen in samenwerking met Missio een vormingsavond rond de 

vraag “Verkondiging vandaag? Gedoopt en gezonden” De avond start met een 

gebedsmoment om 19 uur in de Damiaankerk. Daarna volgt een panelgesprek vanuit 

5 domeinen: diaconie, liturgie, catechese, gemeenschap en internationalisering met 

mensen uit de pastoraal. Er kan nog nagepraat worden tijdens een receptie. 

Iedereen is van harte welkom voor deze inspirerende avond. 

Op Missiezondag, 20 oktober 2019, focust Missio op Venezuela. Het land is 

momenteel volop in de actualiteit door de economische, sociale en politieke crisis. De 

zwaksten in de samenleving hebben het hard te verduren. Missio focust op de 

straatkinderen van Caracas, die op de vlucht zijn voor honger, huiselijk geweld of 

verwaarlozing. Het leven op straat is bijzonder hard met bendes, drugs en misdaad 

die op de loer liggen. Met haar campagne wil Missio een opvangtehuis voor kinderen 

tussen 4 en 14 jaar en een tehuis voor jongens tussen 15 en 21 jaar van de 

Salvatoriaanse gemeenschap ondersteunen. Deze gemeenschap zou graag ook een 

opvangtehuis willen opstarten voor meisjes, beter onderwijs mogelijk maken voor 

álle jongeren van Catia en een multidisciplinair project opstarten rond kunst, sport, 

dans, muziek en theater. Men wil hiermee vooral jongeren helpen groeien in hun 

zelfwaarde en zelfredzaamheid. Een mooi project dat zeker een extra financiële 

duwtje in de rug kan gebruiken. U kan hen steunen via overschrijving op 

rekeningnummer BE19 0000 0421 1012 met de mededeling ‘straatkinderen Caracas’ 

of online via www.missio.be. De omhaling van Missiezondag in de parochiekerken 

is eveneens bestemd voor het werk van Missio. 

 

 

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 

 

https://www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/gedoopt-en-gezonden-verkondiging-vandaag
http://www.missio.be/


* DOE CLUB elke donderdagmorgen in Kriekenhof om 10.00  

 
* KWB en ZIEKENZORG SAMANA KRIEKENPIT. 

 
 

HEILIGE PIUS X 
 
KERKRAAD OP WOENSDAG 9 OKTOBER TE 14.OO UUR … 

We worden inderdaad verwacht op de pastorie  
om samen te praten over wat er de volgende weken te gebeuren staat. 

Probeer er zeker ook bij te zijn  
en denk reeds na over wat je wenst aan te brengen. 
 

COLLECTE MISSIEZONDAG … 
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 

is de collecte, tijdens de vieringen, 
voor de missies. 

Het blijft héél belangrijk dat we de Missies blijven steunen. 
Zie hoger !!! 
  

PAROCHIETEAM OP WOENSDAG 16 OKTOBER … 
Om 14.00 u. komen we weer samen op de pastorie. 

Het blijft belangrijk dat we blijven denken aan wat er voor 
onze parochie belangrijk is. 

Er zijn zoveel dingen waaraan we moeten blijven denken 
en die moeten gebeuren. 
Gelukkig zijn er zoveel vrijwilligers 

die zich op verschillende vlakken inzetten voor onze parochie. 
Zo verzekeren we de toekomst !!! 

  
EUCHARISTIEVIERING TOL … 
Op vrijdag 18 oktober te 15.00 u. mogen we weer samenkomen 

om te bidden en te vieren. 
Het kan deugd doen op die manier samen te zijn! 

Probeer er zeker ook bij te zijn en nodig ook anderen uit !!! 
 

 

SINT-JOZEF 
 
 
--------------- 

Rubriektitel 
---------------  

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  
zondag 13 oktober (2de) 

11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
SAMANA SINT-JOZEF (ziekenzorg),  dag van de chronisch zieke mens 

maandag 14 oktober (2de) 
13.30 OKRA SINT-JOZEF, fietstocht, halve dag 
19.00 – 22.00 FEMMA, planningsavond, zaal Drakenhof 2 

dinsdag 15 oktober (3de) 
9.15 OKRA SINT-JOZEF, dagelijks bestuur, cafetaria 

13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 
14.30 - 16.00 BIJBELGROEP DOORN(E)STRUIK, Drakenhof 3 

woensdag 16 oktober (3de) 
9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof 
13.30 - 17.00 OKRA, SINT-JOZEF, pétanque in SORM 

19.00 – 22.00 FEMMA, creatieve workshop, in cafetaria Drakenhof 
donderdag 17 oktober (3de) 

14.00 OKRA SINT-JOZEF, herfstfeest, Drakenhof 1 
vrijdag 18 oktober (3de) 

zaterdag 19 oktober (3de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 20 oktober (3de) 

11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 
 

 
We namen in onze kerk gelovig afscheid: 
 

zaterdag 21 september van de 87 jarige mijnheer Louis Van der heyden, echtgenoot 
van mevrouw Tilly Geers, voorheen wonende in de Eduard Van Steenbergenlaan 27. 

 
woensdag 2 oktober van de 89 jarige mevrouw weduwe Rosa Mahieu, moeder van 

Jan en Peter Simoen, voorheen wonende Dascottelei en schoonmoeder van Beatrijs 
Laureyssens vroeger werkzaam in ons parochieteam en nu onthaalmedewerkster in 
onze zondagsvieringen. 

 
 

zaterdag 5 oktober van mevrouw weduwe Celine Bruyneels voorheen wonende aan 
de Nieuwe Donk in Deurne en overleden in het woonzorgcentrum Regatta op 

Antwerpen-Linkeroever.  In april jongstleden namen we in onze kerk al afscheid van 
haar echtgenoot Robert Grootjans. 
 

We bieden namens onze gemeenschap onze christelijke deelneming aan en delen in 
de rouw van familie en vrienden. 

 
  



EERSTE COMMUNIE IN DEURNE-ZUID … 

 
Op zaterdag 18 mei vond in onze kerk de laatste eerste communieviering plaats, 

meer dan dertig jaar verzorgd door de werkgroep Kindervieringen en eerste 
communie onder de bezielende leiding van Bea Bouving, Lea Chantrain en vele 
anderen. 

 
We hebben hen toen daarvoor uitdrukkelijk een gebaar van waardering bezorgd en 

denken met vreugde en dankbaarheid aan het vele werk dat door hen al die tijd 
werd verricht.  Ook de mooie decors en fijne muzikale verzorging  blijven in onze 
herinnering. 

 
In 2020 kunnen eerste communicanten terecht in de parochies St.-Rochus, St.-

Rochusstraat en Pius X, Corneel Franckstraat in 2100 Deurne. 
 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Walter Van Regenmortel, Dascottelei 
124 in 2100 Deurne, telefoon 03/322.58.54  of rechtstreeks bij Fons Houtmeyers via 
het nummer 03/321.07.82. 
 

 

 SINT-ROCHUS  
 
KWB NODIGT UIT VOOR ALPRO URBAN WALK … 

Op zekere dag kregen we een voorstel toegespeeld van ons aller Grete.  Dat leek ons 
wel héél tof, en daarom werd het meteen op de site gezet en er werd naar alle KWB’ers 

een mail gestuurd: 
De Alpro Urban Walk Antwerpen is een unieke ontdekkingstocht door de stad op 
zondag, 13 oktober.  

Een parcours van 12 km leidt je langs en door bijzondere gebouwen. Naast beroemde 
Antwerpse locaties kom je ook op verborgen plekjes. 

Starten en finishen doen we aan de Scheldekaaien Sint-Andries (Cockerillkaai). 
Vervolgens leidt het parcours je o.a. langs de prachtige Bourlaschouwburg en Elixir 

d'Anvers, waar je kan proeven van hun heerlijke kruidenlikeur. 
Er wordt gestart in 'tijdsloten', wij mikken op het tijdslot tussen 10.30 u en 11.00 u, 
dus graag een beetje daarvoor aanwezig zijn. 

Inschrijven moet vóór 1 oktober, zodat met KWB in groep kan gestart worden, 
rechtstreeks bij Grete: gretevingerhoets@hotmail.com . Deelnameprijs: € 20 p/p.   

Alle info: http://www.sport.be/antwerpurbanwalk/nl/?1=10032018 
 

KWB NODIGT UIT VOOR DONDERDAG TROEF … 
Afspraak voor een nieuwe ‘Donderdag Troef’ op de derde donderdag van de maand, 
dat is op 17 oktober, rond 20 u in Familia ! Speciaal voor wie een gezellig spelletje of 

een babbeltje wel ziet zitten. Zoals steeds: iedereen welkom, ook (nog)niet-KWB’ers ! 
 

KWB NODIGT UIT VOOR STARTDAG … 
De kans van je leven om mee richting te geven aan wat er te beleven zal zijn het 

komende werkjaar !  En als je er dan toch bent: we blikken op een leuke manier ook 
terug op 2018-2019. 

mailto:gretevingerhoets@hotmail.com
http://www.sport.be/antwerpurbanwalk/nl/?1=10032018


Laat jouw stem horen op de startdag, die doorgaat op zaterdag, 19 oktober !  NIET 

TE MISSEN !!! 
Praktisch dan… 

We spreken af rond 15.30 u in de grote zaal, om 16 u beginnen we met het 
‘programma’. 
Rond 18 u eten we samen.  Op het menu: spaghetti met sauzen op verschillende 

wijzen.  Njamnjam ! 
En verder… maken we er met onze Keitoffe Warme Bende een gezellige avond van.  

Al wie nergens anders moet zijn die avond, kan blijven plakken tot in de late uurtjes… 
Deelnameprijs: € 8 voor de volwassenen, € 4 voor wie niet ouder is dan 12. Gratis voor 
wie niet blijft eten. 

Inschrijven is noodzakelijk: dat kan tot ten laatste dinsdag, 15 oktober.  Mail naar 
kwbsintrochus@gmail.com of bel Frank (03/322 48 56).  Schrijf dan het passend 

bedrag over naar de KWB-rekening: BE93 3200 4349 4567  met vermelding ‘startdag’ 
en het aantal personen (indien van toepassing: aantal volwassenen en aantal 

kinderen).  Best niet te lang wachten, want 19 oktober nadert snel, en 15 oktober nog 
sneller ! 
 

RAAD VAN BESTUUR FAMILIA … 
Op vrijdag 11 oktober om 19.00 uur. 

Er wordt vooral gepraat over schilderwerken in Familia. 
 

FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 
Op maandag 14 oktober op de pastorie. 
Het is altijd een héél plezante en deugddoende samenkomst. 

Er wordt nog volop gewerkt aan materiaal voor de warmste week. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
COLLECTE MISSIEZONDAG … 
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 

is de collecte, tijdens de vieringen, 
voor de missies. 

Het blijft héél belangrijk dat we de Missies blijven steunen. 
Zie hoger !!! 

 
OKRA NODIGT ONS UIT VOOR TRAMMEN … 
Op woensdag 9 oktober trammen we naar het Steenplein. En daarna met de 

waterbus naar Lillo. Prijs: Heen en terug 5.00 Euro. 
Samenkomst om 12.30 u. aan halte Eksterlaar. 

OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST …  
Op donderdag 10 oktober.  

OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 
Op dinsdag 15 oktober. 
 

JONGENSBOND EN MADELIEFJES … 
Reunie oud-leden JONGENSBOND & MADELIEFJES 

Gesticht 85 jaar geleden door de toenmalige onderpastoor A. Aerts, ook gekend als 
de jeugdschrijver T. Lindekruis kenden die bonden al vlug een vooroorlogse bloei. 

mailto:kwbsintrochus@gmail.com


Tijdens de oorlog werd er toch nog vergaderd onder het mom van een 

zondagsschool. Vanaf 1945 groeide het aantal leden en spel en dans, trektochten en 
kampen hadden een grote aantrekkingskracht op de jeugd van Deurne-Zuid in de 

jaren daarna. Meivaarten en Chiromales waren grootscheepse spelen waarin de 
jongens de bjjnaam “DE WITTE MUUR” verwierven . 
De jaarlijkse kampen vormden samen met het Christus-Koningfeest geweldige 

hoogtepunten. 
Bij de avondvlaggegroet op de kampen zongen we menigmaal 

 
“Daal nu bij het zinken van deze dag 
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag, 

Gij zijt zegen, troost en lach, 
Daal in d’ avondzon, o vlag.” …... 

Voor vele van onze vrienden en vriendinnen is d’ avondzon echter definitief 
ondergegaan.  We zullen  hen gedenken in de H. Mis die voor hen wordt opgedragen 

op zondagvoormiddag 27 okt  om 0930 u in de parochiekerk van St Rochus jullie wel 
bekend. 
’s Namiddags  kunnen wij  herinneringen ophalen zowel aan levenden als aan 

overledenen tijdens onze bijeenkomst  vanaf 1430u in Familia. Hartelijk welkom!  
Vergeet niet de “buiten de parochie wonenden” ook te verwittigen.+ 

 
 

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID … 
 
WIJKFEESTEN XAVERIUS   2019    PROGRAMMA 

 
 Zaterdag 12 oktober 2019 

  
ROMMELMARKT  van 10 tot 15.30 u 
Parochiezaal Xaverius—Collegelaan 32 te Borgerhout 

KAASAVOND van 18 tot 20 u 
Deelname 13 € (inschrijving noodzakelijk) 

Collegelaan 32 te Borgerhout 
QUIZAVOND om 20 u 
Quizmaster: Wim Lanckpaep 
Deelname: 3 € per persoon  (inschrijven noodzakelijk) 
Ploegen maximum 6 personen 

Collegelaan 32 te Borgerhout 
  

Zondag 13 oktober 2019 
  

Van 10 tot 16 u: ROMMELMARKT 
Parochiezaal Xaverius—Collegelaan 32 
Vanaf 12 u: RESTAURANT (aanmelden tot 13.15 u) 
Grote zaal onder de kerk (inschrijven noodzakelijk) 
Menu:  

 Variatie op tomaat garnaal 
 Kalfsfilet, champignonsaus, boontjes, kroketten 



 Gevarieerd dessertbordje (bavarois, pastel de nata, ijsroom met aardbeien) 

  
Prijs: 20 € - Kinderen: 10 € tot 12 jaar 

TOMBOLA 
Einde om 16 u 
------------------------------------------------------------------------------ 

  
INSCHRIJVING 

 
KAASAVOND (Inschrijving tot wo 9/10)   
 op zaterdag 12 oktober om 18. u  

  
                                                               ……... KAASSCHOTEL aan  € 13 

  
 QUIZ-AVOND (6 personen per tafel max.)  

 op zaterdag 12 oktober om 20. u  
                                                        ..........   personen aan  € 3  per persoon   
  

RESTAURANT  (Inschrijving tot wo 9/10 )  
 op zondag 13 oktober van 12 u tot 13.15 u (Aanmelden ten laatste 12.45 u)  

  
                                                                               ……..  MENU aan € 20  

                                                   en tot 12 jaar)   ……… MENU aan € 10  
                                               
MENU :   

 Variatie op tomaat garnaal 
 Kalfsfilet, champignonsaus, boontjes, kroketten 

 Gevarieerd dessertbordje (bavarois, pastel de nata, ijsroom met aardbeien) 
  
 HET TOTALE BEDRAG TE BETALEN  €     .................       

  
Inschrijvingen, kaarten , kaas– en wijnavond, quiz, restaurant     

en inlichtingen bij:  
F. Blomme: 03.322.10.23 

E-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be  
  
 Het totale bedrag kan  gestort worden op rekening  

IBAN: BE85 3630 5093 1306 –Wijkfeestcomite, Collegelaan 36 
2140 Borgerhout 

met vermelding wat u besteld heeft .                       
  


