
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 15 februari. 
17.00 u. Avondviering.  

Zondag 16 februari. Zesde Zondag door het Jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.  
 
 

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 15 februari. 

08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Gezinsviering.  
Zondag 16 februari. Zesde Zondag door het Jaar.  
08.30 u. Ochtendviering .  



09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.  Zlm. Yvonne 

Verschooren. 
Maandag 17 februari. Zeven H. Stichters van de Servietenorde. 

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 18 februari. H. Bernadette Soubirous.   
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u  Avondviering 
Woensdag 19 februari. 

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering.  
Donderdag 20 februari. 

08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 21 februari. H. Petrus Damiani. 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 22 februari. Cathedra van de H. Apostel Petrus. 
18.00 u. Gezinsviering.  
 
 

  

DE SAMENKOMST VAN DE  
KERKRADEN VAN DEURNE 
MET HET CENTRAAL 
KERKBESTUUR 
WERD WEER EEN TOPPER !!! 
 
Bijeenkomst kerkraden 29 januari 2020  

 
Na een korte bezinning komt de voorzitter aan het woord …  

 
Lieve mensen, 
gisteren nog hebben we gelachen met mijn stokpaardje, 

“Zie dat je nog lang gezond mag blijven!” 
En inderdaad de laatste weken hoor ik van 

Ludo, Jeff en Edgar, 
jonge mensen, blakend van gezondheid, 
die ineens iets gaan mankeren. 

Natuurlijk, mensen leven duidelijk langer. 
We kennen allemaal mensen van 90 en 95 jaar die nog héél goed zijn. 

En als ik rondkijk zie ik hier 30 mensen. 
Proficiat dat je er bij bent, en ik hoop ook  

dat je deugd moogt hebben aan deze avond. 
Ward heeft hard gewerkt om deze avond zinvol te laten verlopen, 



en Jef heeft ook weer gezorgd voor een goed onthaal 

en een fijn verloop van de avond. 
Hier zijn mensen van de 10 parochies van Deurne 

die nog zorg willen dragen voor de kerken, 
héél belangrijk naar de toekomst toe … 
Je mag fier zijn op wat je doet ! 

En ik hoop ook dat je hier vanavond mensen mag ontmoeten 
en mensen aanmoedigt. 

Dat je mensen aankijkt, een hand geeft, en hen even toespreekt. 
Dat je iets positief mag ervaren 
en dat je ook deze avond wanneer je thuiskomt iets positief mag zeggen 

aan wie U deze avond heeft moeten missen. 
Uw inzet voor de kerk en de parochie is belangrijk 

en doe het met genoegen … 
En dan is het woord nu aan Ward … 

 
 
Mijn collega’s in het CKB met Jeff De Meulenaere als voortrekker vroegen 

de vorige vergadering: “Ward schrijf jij nog maar eens een Nieuwjaarsbrief” alsof ik 
dat zo maar uit mijn mouw schud, maar niets is minder waar. 

 
Laat me dan maar beginnen met de aanspreking:  

“Mijn waarde lotgenoten, het verleden is ons bekend, de toekomst een groot 
vraagteken.” 
 

Hoe ouder men wordt hoe liever men zich koestert in het verleden. 
 

Van waar komt feitelijk de naam Kerkfabriek? 
Het Latijnse woord fabrica betekent constructie ten behoeve van het algemeen 
belang. 

In combinatie met het woord kerk werd het fabrica ecclesiae en in de zesde eeuw 
reeds gebruikt om het geheel aan te duiden van de gelden of bezittingen bestemd 

voor het onderhoud en de verfraaiing van het kerkgebouw en later ook voor het 
uitoefenen van de eredienst. 

Onze huidige structuur dateert uit de periode van de Franse revolutie en het bewind 
van Napoleon Bonaparte. 
Tijdens die revolutie werden alle kerkelijke goederen onteigend en ter beschikking 

van de natie gesteld. 
De goederen werden verkwist, de eredienst afgeschaft en de geestelijken vervolgd. 

In 1802 als gevolg van een concordaat tussen Napoleon en Paus Pius VII 
werden de Kerkfabrieken ingevoerd. 

Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1830 bleven de Kerkfabrieken bestaan. 
En ook in 2004 werden de fundamenten van de Napoleontische regeling door het 
Vlaams parlement behouden in het erediensten decreet. 

Ook de wijzigingen van 2006 bleven in dat zelfde kader. 
  

Kerkfabrieken bestonden dikwijls reeds voor dat de kerk gebouwd werd. 



Laten we Deurne eens overlopen en ons baseren op de jaartallen wanneer de kerken 

in gebruik werden genomen en de kerkraad dus zijn volledige materiële taak kon 
vervullen. 

Onze oudste kerk is natuurlijk Sint-Fredegandus. 
Na verwoesting in 1644 terug in gebruik genomen. 
Dus nu sindsdien 376 jaar kerkraad. 

Op respectabele achterstand volgt Sint-Rochus met 127 jaar kerkraad. 
Onze andere kerken halen de 1OO jaar niet. 

Alhoewel er nog drie vlotte tachtigers bij zijn. 
Ons jongste broertje is Heilig-Hart op de Schotensesteenweg met 29 jaar. 
Ten opzichte van al de anderen duidelijk nog een “bleuke”. 

 
Als ik al de jaren kerkraden van al de Deurnese kerken bijeen tel dan komen we 

aan ongeveer 12 eeuwen. 
Met vier vergaderingen per jaar, ongeveer 4800. 

Gemiddelde tijdsduur per vergadering 2 uur, geeft 9600 uren, is 400 dagen of 
1 jaar en 35 dagen. 
 

Relatief gebeurde dit allemaal met weinig mensen. 
Als ik Sint- Rochus als vb. neem 62 voor 130 jaar kerkraad, oorspronkelijk waren er 7 

leden, later 11 en sinds 2004 dus 5. 
De meesten bleven of blijven meestal lang op post, sommigen meer dan 50 jaar,  

30 jaar is maar heel gewoon. 
Oorspronkelijk bestonden de kerkraden meestal uit notabelen. 
Vanaf de periode rond 1960 trad er geleidelijk aan een zekere democratisering op en 

werden mensen die verdienstelijk waren in de kerk opgenomen. 
 

De werking van de raden kunnen we feitelijk meestal in drie perioden indelen. 
De strijdende periode. 
Met alle mogelijke krachten en enthousiasme vechten voor het ontstaan van de kerk. 

De triomferende periode. 
Gloriejaren, de kerken puilden uit, heel veel kerkgangers. 

De periode van de terugval. 
Beginnend in de jaren zestig. 

Het succesverhaal brokkelde geleidelijk af. 
Minder mensen in de weekendvieringen, minder begrafenissen, minder huwelijken, 
enz. 

Dus ook duidelijk minder inkomsten. Bij ons meer dan 40% op tien jaar. 
Maar meestal ook meer uitgaven, dikwijls ook het gevolg van verouderde, maar ook 

slecht onderhouden gebouwen. 
 

En wat is er dan aan toekomstperspectief? 
Meer en meer ontstaat er een wanverhouding tussen het dalend aantal kerkgangers, 
de nog beschikbare priesters en het aantal parochiekerken. 

1786 in Vlaanderen en 69 in Antwerpen. 
Bijna driekwart zit in één of andere vorm van bescherming, hoe is het zover kunnen 

komen alhoewel het hoegenaamd niet allemaal waardevolle historische gebouwen 
zijn? 



 

Onze wijze van beheren dateert dus uit de Napoleontische tijd. 
De op vrijwilligerswerk steunende beheers- en bestuursstructuren stuiten echter nu 

in onze omstandigheden op hun eigen limieten. 
Nu het eredienstwerk vermindert maar de beheerdersopdracht vergroot 
volstaan 18 jaar zijn en een goede katholiek duidelijk niet meer  

om lid te worden van een kerkraad. 
Men heeft nood aan mensen met administratieve, financiële, economische en 

bouwkundige kennis. 
Ook mensen die thuis zijn in het inrichten van festiviteiten. 
De vraag is natuurlijk, waar haalt men die? 

   
Zo kan men begrijpen dat sommige kerkraden het niet meer zien zitten en kiezen voor 

radicale oplossingen zoals ook in Deurne met de kerk van de Heilige-Bernadette,  
Sint-Bernardus Antwerpen-Kiel, Sint-Benedictus Lillo en O.L.Vr.Rozenkrans in Wilrijk. 

Zeker acht kerken kiezen nog voor diezelfde weg. 
Waaronder vier in Borgerhout. 
Sint-Jan, Sint-Anna en de Heilige Familie 

Dus binnen de muren blijft alleen O.L.Vr.ter Sneeuw over. 
Buiten de muren verdwijnt ook de Xaveriuskerk, opgenomen in de school. 

Ook in Berchem zullen drie kerken verdwijnen. 
 

Op een bepaald moment zullen ook in Deurne harde keuzes moeten gemaakt worden, 
zowel in noord, Blijde Boodschap, H.Familie en O.L.Vr.Altijddurende bijstand, centrum, 
Sint-Fredegandus, Sint-Paulus, Rumoldus en H. Hart,  

zuid, Sint-Rochus, H.Pius X, Lodewijk van Montfort en Sint-Jozef. 
De kerken liggen nu veel te dicht bij elkaar. 

Wij moeten op zoek gaan naar efficiënter gebruik van onze kerken en andere 
bestemmingen zoeken: 
“Gebruik de ruimte, elk gebruik is beter dan leegstand!” 

Zoek nevenactiviteiten op godsdienstig, sociaal of cultureel gebied. 
In 73% van de Vlaamse kerken gebeurt dit al onder een of andere vorm. 

Ook herbestemming kan, herindeling van de ruimte, tijdsdeling voor kunst, cultuur, 
toerisme, erfgoedzorg of sociale dienstverlening. 

Maar wegens zo velen op een relatief kleine oppervlakte zal er heel snel 
oververzadiging optreden, dus een overaanbod en zal men toch moeten overgaan tot 
een commerciële invulling. 

In deze fases krijgen kerkraden dus geheel nieuwe opdrachten. 
Het maken van sluitende afspraken, 

opstellen van een huishoudelijk gebruiksreglement, 
samenwerkingsakkoorden, 

overeenkomsten en kosten voor verhuring, 
of het voorbereiden van een radicale gebruikswijziging. 
Wat een evolutie voor de kerkraad van zorg voor de materiële uitoefening van de 

eredienst naar goederen en gebouwenbeheerder, evenementenbureau en immobiliën. 
Er zal dus heel veel creativiteit nodig zijn. 

De geschiedenis verplicht ons met ons patrimonium zo zorgzaam mogelijk om te gaan, 
het is met zoveel toewijding en arbeid samen opgebouwd. 



We mogen het dus zeker zo maar niet vergooien. 

Als we zelf de expertise niet hebben zoek dan deskundige hulp op de private markt, 
overheid en bisdom. 

Maar zelf ben ik er niet van overtuigd dat de twee laatsten wel het beste personeel 
hebben voor deze materie. Kunnen zij met hun beperkte financiële mogelijkheden 
echte specialisten voor dit alles wel betalen? 

Zijn bisschoppen en vicarissen hiervoor de ideale managers om dit alles op te volgen? 
Zij verkiezen betaalde krachten boven soms minstens even deskundige vrijwilligers. 

Het is te hopen dat ze hun personeel nog lang kunnen betalen, (met welke middelen?) 
dat het personeel hun efficiëntie bewijzen en deskundig geëvalueerd worden, (door 
wie?) 

Met ons patrimonium moet heel zorgzaam omgegaan worden, dat is onze verplichting 
aan onze voorgangers. 

 
Wat hebben we toch een rijk verleden, terecht om trots op te zijn! 

Gaan wij nog met dezelfde energie en enthousiasme van diegenen die dit alles tot 
stand hebben gebracht, zijn bloei hebben gegeven, ons ook nog sterk blijven inzetten 
voor de onbekende toekomst met heel veel twijfels en vraagtekens? 

Hopelijk nog wel! 
 

“Kom o Heilige Geest, 
verlicht ons verstand……” 

   
Een zeer bezorgde voorzitter, 
 

Ward Wené 
31 jaar lid van de kerkraad van Sint-Rochus, waarvan 16 jaar voorzitter. 

15 jaar voorzitter van het CKB 
 
 

Deurne, 29 januari 2020. 
 

 
Enkele nuttige wenken ter herinnering. 

De jaarrekeningen, begrotingen, meerjarenplannen en notulen van de vergaderingen 
moeten permanent door al de jaren heen bewaard blijven op papier. 
Zo ook de staat van vermogen en de inventaris. 

Raadzaam bewaren op de pastorie en niet bij een van de leden thuis. 
 

Andere boekhoudkundige stukken moeten tien jaar bewaard worden. 
 

De inventaris bevat foto’s van alle bezittingen, met genummerd systeem en indien 
mogelijk afmetingen en waardebepaling. 
 

Men is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten 
voor alle vrijwilligers die in de kerk werken en voor de organisatie = Kerkfabriek 

 
Vrijwilligers mogen vergoed worden. 



Forfaitair, maximum 32,71 euro per dag, 

maximum 1308,38 euro per man per jaar, 
km vergoeding mag, treinticket of tramticket, gemaakte kosten, 

kosten moeten bewezen worden, 
auto 0,3412 euro per km 
fiets 0,2 euro per km 

maximum 2000 km per jaar 
 

Vergunningen: 
Bouwkundige inspectie Monumentenwacht, twee à drie jaarlijks. 
Interieurinspecties belangrijk maar hoeven minder frequent. 

 
Hoever staan we in Deurne met de goedkeuringen van de brandweer  

na de bezoeken van tien jaar geleden? 
 

Keuringen van elektriciteit- en of gasinstallatie moeten om de vijf jaar  
door een erkend organisme. 
 

Centrale verwarming en schouwen – jaarlijks 
Reinigings- en verbrandingsattest 

Conformiteitsattest controle 
Brandstofreservoirs 

Individuele gasverwarmingstoestellen 
Afte leveren door een bevoegde installateur 
 

Controle veiligheidsverlichting ( drie maandelijks) 
Uitbater mag dat zelf doen 

Bliksemafleiders – jaarlijks 
Conformiteitsattest 
Bevoegde installateur 

 
Alle brandbestrijdingsmiddelen – jaarlijks 

Bevoegde installateur 
 

Eventuele hoogspanning – bv. neonverlichting - jaarlijks 
 
 

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 
 

VIERING IN VOORBEREIDING OP EERSTE COMMUNIE … 
Op zondag 16 februari zullen de communicanten 

weer mee komen vieren. 
Het is een héél fijne groep jonge mensen 
die met enthousiasme uitkijken naar de Eerste Communie. 

Steunen we hen mee? 
 

 
60° SILSBURG RESTAURANT … 

 
Wablieft .. Al 60 jaar lang? Hoe doen ze het? 
Awel, héél gewoon … Telkens en telkens opnieuw  

lekkers brengen in een gemoedelijke, aangename sfeer!!! 
 

Ditmaal op zondag 16 februari 2020,  
wordt een en ander in een nieuw kleedje gestoken  

en wordt het traditioneel gegeven omgezet  
in een feestelijke Breughel tafel. 
In de feestzaal H. Pius X, Corneel Franckstraat 25 – Deurne  

kan je tussen 12:00 u en 13:00 u aan tafel voor: 
 

Een aperitiefje, gevolgd door een feestdis met onder meer: 
Erwtensoep - Zwarte en Witte beulingen - dunne worsten - gehaktballen - kop  
- paté -vleessla - appelmoes - kriekjes - verschillende soorten broodjes – 

verschillende kaassoorten - Limburgse vla. 
 

En dat voor maar € 20,00 per persoon (dranken niet inbegrepen) !!! 
Schrijf tijdig (wil zeggen uiterlijk 12/2/2020) in bij: 

Z.E.H. Fons Houtmeyers - 03/321.07.82 - St. Rochusstraat 79  
Simone Van Brussel  - 03/827.92.41 - Herentalsebaan 499/App 403 
Walter Van Regemortel - 03/322.58.54 - Dascottelei 122 /bus 12 

Gust  Minner   - 03/321.97.92 - Dassastraat 81 
  

Familie:     Adres: 

Tel.:   
Email:  

schrijft in met ….... personen  
en wenst aan tafel te zitten met: 

 



 

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) 
* 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. 
 
FEMMA GAAT NAAR EWT – THEATER … 

Op donderdag 13 februari. 
 

OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR EN GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 13 februari. 
Zie je kans om erbij te zijn? 

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

OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 20 februari. 

OKRA NODIGT UIT VOOR MEDEWERKERSFEEST … 
Op vrijdag 21 februari, Medewerkersfeest en leden met 25 jaar lidmaatschap 
bij Sint-Rochus. 

 
 

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE … 
Op zondag 16 februari komen we weer samen  



om 10.15 u. in de lokalen naast de kerk.  

Om kwart na elf vieren we dan mee de Hoogmis. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
PAROCHIE HEILIGE PIUS X NODIGT ONS UIT VOOR ETENTJE … 
Op zondag 16 februari worden we heel hartelijk uitgenodigd. 

Het zou ons natuurlijk héél veel plezier doen 
als je ook mee kunt komen feesten. 

Het zal weer héél lekker zijn en het kan deugd doen niet zelf voor eten 
te moeten zorgen en ook niet te moeten denken aan de afwas. 
Zie hoger wat er allemaal te kiezen valt. 

 
PAROCHIETEAM HEILIGE PIUS X … 

Op woensdag 19 februari om 14.00 uur op de pastorie. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

We hebben elkaar héél hard nodig !!! 
 
FEMMA NODIGT UIT OP EEN AVOND ROND “MOOI OUD WORDEN” … 

Op woensdag 19 februari. 
Zie je ook kans om te komen? 

 
KWB NODIGT UIT VOOR AVONDJE PETANQUE  

EN DONDERDAG TROEF … 
 
Zin in een gezellig avondje petanque ?  We kunnen nog eens terecht bij de Evertjes 
(petanquelokaal in Fort II in Wommelgem) op vrijdag, 14 februari: een heuse 
Valentijnspetanque dus. 

We verzamelen aldaar om 19.00 u voor de ploegindeling en de 
afspraken, start met werpen STIPT om 19.30 u. Op laatkomers wordt 
niet gewacht, zodat ook tijdig kan afgesloten worden.  Wie dus te laat 
aankomt, kan enkel nog supporteren maar helaas niet meer meedoen 
! 
Voor wie er de vorige keren niet bij was: achter het voetbalveld ga je 
(linksaf) naar beneden, dan ga je rechts en de tweede deur is de 
ingang van het petanquelokaal. 

We kunnen er daar intussen ook ene (?) pakken, waarmee we met veel plezier de club 
steunen.  Deelname gratis.  Het is wel de bedoeling vooraf in te schrijven, zodat een 
wedstrijdschema kan opgemaakt worden. Mail naar kwbsintrochus@gmail.com  of bel 
Frank (03/322 48 56). Dat kan tot uiterlijk 12 februari. 

Donderdag Troef! 

De nieuwe editie van ‘Donderdag Troef!’ is gepland op donderdag, 20 februari, start 
zoals altijd rond 20 u. 
Tegenwoordig is er elke keer ook een kletsjkestafel 
waar iedereen terecht kan die niet zo spelletjesgezind 
is.  Ook héél gezellig, dus laat je niet tegenhouden om 
erbij te zijn !  
En ken je iemand die (nog) geen KWB-lid is, maar wel geïnteresseerd: meebrengen 
maar ! 

mailto:kwbsintrochus@gmail.com

