
 

 

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 8 februari. H. Hiëronymus Emiliani en  

H. Josephina Bakhita en Zalige Charles Deckers. 
Zondag 9 februari. Vijfde Zondag door het Jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis., verzorgd door ons koor. Zlm. Vader en 
Moeder Quintiens-Leys en kinderen Fréderic, Cecilia en Eva, en, Vader en 
Moeder Minner-Baert en kinderen Alfons en François.  

Zaterdag 15 februari. 
17.00 u. Avondviering. 

 
 

SINT - JOZEF  
 

Vieringen & woord- en communiedienst 

 

Zaterdag om 18 u in de weekkapel. 

Zondag om 11u45 in de kerk. 

 

Elk tweede weekend van de maand is er geen eucharistieviering maar wordt wel een 

woorddienst voorzien met uitreiking van de communie. 

Wie meer informatie wenst, kan terecht op het parochiesecretariaat. 

 

SINT - ROCHUS 

 
Zaterdag 8 februari. H. Hiëronymus Emiliani en H. Josephina Bakhita  
en Zalige Charles Deckers. 

08.00 u. Ochtendviering. 



 

 

18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 9 februari. Vijfde Zondag door het Jaar. 
08.30 u. Ochtendviering .  
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Louisa 
Gabriels; Zlm. Tineke Kiekens en Zlm. Yvonne Verschooren. 
Maandag 10 februari. H. Scholastica. 

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 11 februari. O. L. Vrouw van Lourdes.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag 12 februari.  

 08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 13 februari.  
08.00 u. Ochtendviering. 

Vrijdag 14 februari. H. Cyrillus en H. Methodius. 
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering.  
Zaterdag 15 februari. 
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Gezinsviering.  
 

  
NIEUWS PASTORALE EENHEID … 

VASTENCONFERENTIES 2020  Borgerhout / Franciscus Xaverius Spirit voor 
onderweg.  
  

  
Welkom op de vier vastenconferenties 2020  van de lokale 

kerkgemeenschappen Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid  
 Het is een zegen als mensen begeesterd de weg gaan van onrecht naar 
recht, van onecht naar echt, van ellende naar bevrijding. Het is een zegen 

als mensen Goddelijk licht werpen op de duisternis en op wat mensen 
geweld aandoet. Vier inleiders komen ons inspireren op die weg naar 

Pasen.   
 Maandag 2 maart 20:00u  “De weg naar Santiago de Compostella. 

Pelgrimsweg of ontdekkingstocht?” Tony Vuylsteke  (lid van de kerkraad 
Heilige Drievuldigheid)  
  

  
Tony Vuylsteke volgde al drie keren een andere weg naar Santiago de 

Compostella (Spanje). Hij kwam er iedere keer anders van terug. Hij 
vertelt en toont welke spirit hij onderweg ontmoette en hem begeesterde.  

  
Maandag 9 maart 20:00u  “Alsof de weg ons zocht”   Julie Hendrickx 
(lerares geschiedenis en R.K. Godsdienst)   

  
  



 

 

Julie Hendrickx tekende de biografie op van Jeanne Devos en haar strijd 

voor de dienstmeisjes in India. Zij belicht het leven en werk van Jeanne 
Devos en de rol van Cardijn in haar strijd. ‘Alsof de weg ons zocht’ is ter 

plaatse te koop.   
Maandag 16 maart 20:00u  “Geweld. God. Bijbel.” Hans Ausloos  (theoloog 
en bijbelwetenschapper)   

  
  

Hans Ausloos is auteur van het gelijknamige boek en geeft een boeiend 
beeld van het Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het 
geweld in de Bijbel op een genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden. 

‘Geweld. God. Bijbel’ is ter plaatse te koop.  
  

Maandag 23 maart 20:00u  “Delen is de essentie” Lieve Herijgers 
(directeur Broederlijk Delen/voorzitter CIDSE)   

  
  
Lieve Herijgers pleit met kracht voor een ander sociaaleconomisch model. 

Ze doet dat vanuit de spirit van paus Franciscus en 60 jaar Broederlijk 
Delen. Want delen is de essentie van de vasten!  Dit is ook koffiestop-

avond voor Broederlijk Delen!  
  

Plaats: Kerk Franciscus Xaverius,  Collegelaan 32, Borgerhout. Openbaar 
vervoer: Tram 24 Centraal Station richting Silsburg (halte Joe English). 
Parking mogelijk op de speelplaats van het college – Ingang Jozef 

Posenaersstraat 39 Borgerhout Toegang: 3 euro/avond   De lokalen en het 
sanitair zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.  

  
 
 

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. 
 



 

 

 

HEILIGE PIUS X  
 

SAMANA NODIGT UIT … 
Voor Infonamiddag betaalbare zorg en CM-diensten. 
Op 6 februari in de namiddag. 

Zie de Info van Samana. 
  

                            

SINT-JOZEF  
 
WE DENKEN NOG TERUG AAN 29 DECEMBER 2019 !!! 

 
Zondag 29 december 2019, hoogfeest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 
hadden we in onze viering om 11u45 bijzondere gasten. 

Rachid (links op de foto) en Alma (harpiste, rechts) luisterden onze eucharistie 

muzikaal op.   Hij reciteerde Mariale verzen uit de Koran.  Rachid is moslim, 
afkomstig uit Marokko maar al sinds zijn 1 jaar verblijvend in ons land. Zijn warme , 

geschoolde stem liet menigeen niet onberoerd. 

Alma is van Hongaarse afkomst en een veel gevraagde muzikante, ook in het 
buitenland.  Deze verzen waren wellicht voor meerderen onder ons onbekend.  Op 
die manier verbroederden we in onze parochie op het einde van het jaar met andere 

religies.  En zo bleken we als leden van één familie ertoe geroepen de vrede en 
samenhorigheid te delen vanuit ons hart. Dankzij een milde bijdrage van vele talrijke 

aanwezigen, staan er ongetwijfeld nog nieuwe projecten op stapel waarover we u 
zeker zullen informeren. 

  

  



 

 

FEMMA AKTIVITEITEN:   Crea avond op woensdag 5 februari 2020 om 19 uur in zaal 

Drakenhof 1 
 

                                             Cursus EHBO op maandag 10 februari 2020 om 19 
uur .  Meer informatie over de locatie via www.femma.be/groep/deurne-jozefien of 
via e-mail: femmajozefien@gmail.com 

 
 

                                             Bezoek aan het chocolademuseum op vrijdag 14 
februari 2020 om 10u30 
 

 
OKRA AKTIVITEITEN:  vaste afspraken zoals bekend en op donderdag 13  

februari om 14 uur de maandelijkse afspraak "Wedstrijdkaarten". 
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Drakenhof 1 

 
                                             Cursus EHBO op maandag 10 februari 2020 om 19 

uur .  Meer informatie over de locatie via www.femma.be/groep/deurne-jozefien of 
via e-mail: femmajozefien@gmail.com 
 
 
                                             Bezoek aan het chocolademuseum op vrijdag 14 februari 2020 om 10u30 
 
 
OKRA AKTIVITEITEN:  vaste afspraken zoals bekend en op donderdag 13  
februari om 14 uur de maandelijkse afspraak "Wedstrijdkaarten". 
 

 

 

SINT-ROCHUS  
 

EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 6 februari 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 KAASAVOND … 
Op zaterdag 8 februari in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA-NAMIDDAG … 

Op maandag 10 februari op de pastorie. 
Het wordt zeker weer een héél gezellige namiddag, 

http://www.femma.be/groep/deurne-jozefien
mailto:femmajozefien@gmail.com
http://www.femma.be/groep/deurne-jozefien
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waarbij we weer mooie stukjes zullen maken. 

Je komt toch ook ? 
 

AANBIDDING ALLERHEILISTE … 
Op donderdag 6 februari van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel. 
Kom je ook even langs om mee te bidden? 

Het kan deugd doen even tot rust te komen. 
We hebben elkaar hierbij ook hard nodig !!! 

 
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 6 februari. Pannenkoekenfeest en viering van de jarigen?.. 

OKRA NODIGT UIT VOOR MUZIEK. 
Op dinsdag 11 februari. Thema: “Jan Vermeulen op Pianoforte”, en op 

dinsdag ook biljart 
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR EN GEWONE BIJEENKOMST … 

Op donderdag 13 februari. 
OKRA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART … 
Op dinsdag 18 februari. 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR BEZOEK EWT-theater … 

Op donderdag 13 februari.  
Zie Info. 


