
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 
 

Woensdag 26 februari. Aswoensdag. 
10.30 u. Viering 
 

Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in 
het parochienieuws 
 

 
HEILIGE PIUS X 
 

Zaterdag 29 februari. 

17.00 u. Avondviering. 

Zondag 1 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 

11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. 

Zaterdag 7 maart. H. Perpetua en Felicitas. 

 

SINT JOZEF 
 

VIERINGEN & WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
 

Zaterdag om 18 u in de weekkapel. 

Zondag om 11u45 in de kerk. 

Woensdag 26 februari. Aswoensdag. 

19.30 u. Gebedsviering. 

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 

Woensdag 26 februari. Aswoensdag. 

08.00 u. Ochtendviering met askruisjes. 

19.00 u. Avondviering met askruisjes. 

Zaterdag 29 februari. 

08.00 u. Ochtendviering.  

18.00 u. Avondviering. Zlm. Eugeen Mampaey. 

Zondag 1 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 

08.30 u. Ochtendviering.                                                                                          

09.30 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Emmy Rommens. 

Maandag 2 maart. 

08.00 u. Ochtendviering. 

Dinsdag 3 maart.  
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Woensdag 4 maart. H. Casimirus. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Donderdag 5 maart. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Vrijdag 6 maart.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 7 maart. H. Perpetua en H. felicitas. 

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  Zlm. Louis De Ridder en Maria. 

Zondag 8 maart. Tweede Zondag van de Veertigdagentijd. 
08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Louisa 

Gabriëls; Zlm. Maria Marien vanwege OKRA; Zlm. Marcel Mechels vanwege 
OKRA; Zlm. Yvonne Verschooren vanwege OKRA. 
 

Beste, 
Tijdens de veertigdagentijd krijgen we weer op onze PC de digitale retraite van 
Ignatiaans bidden aangeboden. Dit keer werden de teksten geschreven door Judith 

Van der Werf. Ook nu is er gelegenheid om in een uitwisselingsgroepje van 
gedachten te wisselen. Op donderdagavonden komen we samen om 19.30 uur op de 
pastorie van Sint-Rochus. en dit op 5, 12, 19 en 26 maart en op 2 april.  

Ook al kan je maar één keer komen, toch hartelijk welkom.  



Tot weldra en moge het een mooie 

ervaring worden. 
 
Erna 

 

   De morgen komt! 
Op 26 februari, Aswoensdag, begint 

de vastentijd. Gedurende 40 dagen 

leven we naar Pasen toe. Hét 

belangrijkste christelijk feest. Feest 

van de overwinning van het leven op de dood. We kunnen ons voorbereiden 

door dagelijks de bezinningsteksten  te volgen  die ons digitaal worden 

aangereikt door www.ignatiaansbidden.org ,dit jaar onder het motto “De morgen 

komt”.  Indien je hiervoor inschrijft, ontvang je dagelijks op je PC een tekst met 

bijhorende vragen. Ook gebedstips, citaten en geloofsimpulsen worden 

aangereikt. Wist je dat er in Vlaanderen en Nederland al heel wat 

uitwisselingsgroepjes zijn? In zo’n groepje kan je met anderen spreken over je 

ervaringen. Ook in Deurne is er zo’n groepje. Tijdens de veertigdagentijd komen 

we samen telkens op donderdagavond om 19.30 uur in de pastorie van Sint- 

Rochus, Sint- Rochusstraat 79 en dit op 5, 12, 19 en 26 maart en op donderdag 2 

april. Ook als je niet telkens aanwezig kan zijn, ben je hartelijk welkom! Voor 

verdere inlichtingen erna.van_tichel@skynet.be  of tel. 03/321 85 13 
 
 

               Emmanuelparochie Deurne 

Beste,  u wordt vriendelijk uitgenodigd op een avond ingericht door de plaatselijke 

kerngroep en torengroep  van de  Emmanuel parochie te Deurne.  

Vrijdag 20 maart 20u Parochiehuis St. Rumoldus Louis van Craenstraat 16-

18 Deurne 

We verwelkomen professor Dirk De Wachter (neef van voormalig pastoor Karel 
Hendrix) en auteur van verschillende boeken: laatste boek  : “de kunst van het 

ongelukkig zijn.”  

Hij brengt volgende thema’s aan bod 

Het eerste thema die avond is:  Verbindend werken :  Hoe kunnen wij  in onze 
Emmanuelparochie (andere parochies) verbindend werken met elkaar, met andere 

http://www.ignatiaansbidden.org/
mailto:erna.van_tichel@skynet.be


culturen, met gelovigen die nog zoekend zijn, maar ook , hoe wij met onze 

Emmanuelparochie verbindend kunnen werken met de brede wereld.  

Volgend citaat van professor De Wachter  trok onze aandacht  

"De zin van het bestaan komt van buitenaf,  vanaf de ander,  de noodlijdende ander. 
Het is omdat er iemand u nodig heeft en dat iemand zegt: “luister eens, er is iets aan 
de hand.  Wat kan je voor mij doen,”  daarop antwoorden dat is de zin van het 
bestaan. 
De zin is eigenlijk de grootste uitdaging van deze tijd. Als mensen geëngageerd zijn, 
als mensen zich inzetten voor een ander,  dan is dat de redding van de wereld.  Zo 
simpel is dat."   Dit citaat heeft ons hard geraakt en doen nadenken over hoe een 
parochie verbindend kan werken in haar eigen gemeenschap maar ook in de bredere 
wereld. “ 
 
We willen daarover ook met prof. De Wachter in gesprek gaan. 
 

Het tweede thema die avond is het project Child help : Dit  project hebben we 
met de Emmanuelparochie gekozen om gedurende een heel jaar lang te steunen. 

Dirk De wachter kan ons er meer over vertellen hij is er nauw bij betrokken. En het 
brengt ons bij onze verbinding met de wijde wereld.  
Armoede is de rechtstreekse oorzaak van het feit dat er meer kinderen met een open 

rug (spina bifida) en een waterhoofd (hydrocefalie) geboren worden in 
ontwikkelingslanden. Zonder hulp worden deze kinderen en hun moeders verstoten 
uit de maatschappij en krijgen deze kinderen, door gebrek aan de juiste zorg, 

bijkomende handicaps die te voorkomen zijn. Child-Help wil met haar programma 
‘Een eerlijke start’ de kwaliteit van leven van deze kinderen verbeteren door tijdige 
detectie en levenslange zorg te voorzien. 

U merkt het, het wordt zeker en vast een boeiende avond 
Iedereen is welkom !!!! 
Laten we verbindend in het leven gaan staan,is dat niet “iets” wat Jezus ons leerde ? 

Plaatselijke kerngroep en torengroep Emmanuelparochie 

☎ Rit Naeyaert-Hebbelinck :  0497 43 17 39     

 

 
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 

 



* DOE CLUB elke donderdagmorgen in Kriekenhof om 10.00  

 
* KWB en ZIEKENZORG SAMANA KRIEKENPIT. 
 

 
HEILIGE PIUS X 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN… 
José DEWIT, geboren te Mol - Wezel op 22 december 1927 

en overleden te Borgerhout (Palliatieve Eenheid St. – Erasmus)  
op 12 februari 2020, gesterkt door het Sacrament van de zieken.  
Ze woonde aan de Dascottelei 122 b.10 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 
VIERING ASWOENSDAG 26 FEBRUARI … 

Eucharistieviering met askruisjes in de kerk van Sint-Rochus. 
’s Morgens om 8 uur. 
’s Avonds om 19 uur. 

Iedereen hartelijk welkom. 
 
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 27 februari worden we weer verwacht om 14.30 uur. 

De viering staat in het teken van de Veertigdagentijd 
en de voorbereiding op Pasen. 
Probeer er ook bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 

 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 
Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 

is de collecte voor het onderhoud van onze gebouwen. 
Samen lukken we er inderdaad in om onze gebouwen 
op een goede manier te onderhouden. 

Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning hierbij !!! 
 
 

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) 



* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00,  

   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  
 
ASWOENSDAG , INZET VAN DE VEERTIGDAGENTIJD … 

Kom je ook meevieren? 
’s Morgens om 8.00 uur. 
’s Avonds om 19.00 uur. 

Telkens een viering met askruisjes. 
Het is een fijne manier om de Veertigdagentijd in te zetten 
en ons samen voor te bereiden op Pasen. 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN … 

Op woensdag 26 februari om 20.00 uur in Familia. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op donderdag 27 februari te 14.30 uur 
zetten we samen de Veertigdagentijd in. 

Kom je ook meevieren? 
 
COLLECTE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND … 

Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 
is de collecte voor het onderhoud van onze kerk. 
Samen willen we onze kerk écht goed in orde houden. 

Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning !!! 
 
 

COMITE HERFSFEESTEN KOMT SAMEN …  
Op woensdag 4 maart te 20.00 uur in Familia. 

Kom je ook mee om samen te zoeken 
wat er nog kan doorgaan van de Herfstfeesten? 
 

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE … 
Op donderdag 5 maart van 8.00 u. tot 12.00 uur. 
Ook tijdens de Veertigdagentijd willen we even tot rust komen en bidden. 

Maak je even vrij en kom ook meedoen !!! 



 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 5 maart te 14.30 uur  
komen we samen om te bidden en te vieren. 

We zetten op deze manier ook de Veertigdagentijd in. 
Nodig ook mekaar uit en kom samen !!! 
 

 
KWB NODIGT UIT  … 

Bowling 

De traditie onder de tradities: de KWB-voorjaarsbowling ! 
We nodigen alle sportieve leden uit om de 
uitdaging aan te gaan, en mee te dingen naar 

de - unieke - bowlingtrofee.  
Op vrijdag, 6 maart zijn er voor KWB Sint-
Rochus vijf speelbanen gereserveerd bij 

Bowling Stones, Autolei 113 in Wommelgem. Aanvangsuur:  19.30 u. 
Gedurende drie spelletjes kan je het beste van jezelf geven tijdens een poging de 

meeste kegels omver te gooien. Heb je thuis een schouw of een chique dressoir, en is 
daar nog een leeg plekje? Doe dan je best om de trofee een jaar lang in je woonkamer 
te laten pronken, net zoals Margo en Luc het afgelopen jaar deden…  

Praktisch: 
- We gaan voor een gezellige avond. Ook al werp je kemels i.p.v. kegels… 
- Wees minstens een kwartiertje op voorhand aanwezig (ten laatste 19.15 u), 

kwestie van tijdig je passende schoenmaat te vinden, en de ploegen in te delen. 
- Inschrijven kan met ‘n mailtje aan kwbsintrochus@gmail.com of met een 

telefoontje naar Frank (03/322 48 56), graag ten laatste op 1 maart. 

- Prijs: ongewijzigd 15 € per deelnemer voor 3 spelletjes, vooraf over te schrijven 
naar de KWB-rekening (BE93 3200 4349 4567) met vermelding: ’bowling 2020’. 

 

  

DE VEERTIGDAGENTIJD DOET NATUURLIJK 
DENKEN AAN BROEDERLIJK DELEN … 
EEN MOOI ARTIKEL HIEROVER … 
 
Broederlijk Delen over Querida Amazonia: ‘Ethiek van 
het genoeg’ 

De pauselijke exhortatie is een oproep tot verbondenheid en een uitnodiging tot een 
leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’. 

'In zijn pauselijke exhortatie Querida Amazonia heeft paus Franciscus zijn droom 

uitgesproken voor de mensen, de wereld, de planeet en de kerk. Daarin herkennen 

wij sterk de rode draad uit Laudato Si': de oproep tot verbondenheid, respect voor 

inheemse culturen, een uitnodiging tot een leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’, 

mailto:kwbsintrochus@gmail.com


de overtuiging dat sociale rechtvaardigheid en ecologie nauw verbonden zijn.' Dat 

zegt Lieve Herijgers, de directeur van Broederlijk Delen, naar aanleiding van 

de  publicatie van de pauselijke exhortatie Querida Amazonia. 

Aantasting van ecologisch waardevolle gebieden 

Lieve Herijgers: 'De paus klaagt in niet mis te verstane woorden de mishandeling van 

Moeder Aarde aan. 

Hij spreekt over ecocide en de ‘aarde die bloedt’.  

Via de dagelijkse verhalen van onze partners uit het Zuiden weten we maar al te 

goed hoezeer inheemse volkeren uitgebuit worden en hun levensstijl vernietigd. 

Klimaatverandering en sociale conflicten zijn het gevolg. Criminalisering van sociale 

bewegingen en het vermoorden van hun leiders dagelijkse kost. Net zoals de paus in 

Laudato Si’ al benadrukte, zijn wij er bij Broederlijk Delen van overtuigd dat wij beter 

zorg moeten dragen voor ‘ons gemeenschappelijk huis’. 

Wij klagen de straffeloosheid aan waarmee multinationals in ecologisch 
waardevolle gebieden zoals het Amazonegebied nog steeds grondstoffen 
kunnen ontginnen. 

Een internationaal juridisch afdwingbaar kader inzake mensenrechten en bedrijven 

op VN-niveau kan hier een oplossing zijn.' 



 

Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen © Broederlijk Delen 

'De noodkreet vanuit de Amazoneregio rijst echter niet alleen op uit het diepe 

Amazonewoud. Het ecologisch welzijn van de Amazone is immers verbonden met de 

hele planeet. Het gaat om een wereldwijd probleem dat het Amazonegebied ver 

overstijgt. Een groot gebrek aan respect voor mensenrechten en het omgaan met 

onze planeet als een ‘weggooi-product’ zijn hier in grote mate verantwoordelijk voor.' 

De grote sociale crisis én de ecologische crisis waarin we ons bevinden, 
dwingen ons na te denken over alternatieven voor onze manier van leven 
vandaag? 

'De hamvraag is hoe we een goed leven kunnen uitbouwen voor iedereen, ook voor 

toekomstige generaties,  binnen de grenzen van onze planeet? Daarvoor hebben we 

nood aan een nieuw economisch model dat rekening houdt met de draagkracht van 

de aarde.  

Voor Broederlijk Delen is ‘herverdeling’ een hefboom tot die 
systeemverandering. 



Vanuit verontwaardiging en solidariteit willen we pleiten voor een rechtvaardiger 

verdeling van wat de planeet ons biedt. Het gaat daarbij om solidariteit met iedereen 

op onze wereld, een solidariteit die niemand aan de zijlijn laat staan.' 

Synodaal proces 

'Wij geloven dat iedereen, vrouwen, mannen, gewijden en leken hun 

verantwoordelijkheid hebben. We juichen het toe dat de paus in het hele synodale 

proces vrouwen, inheemse volkeren, jongeren, én ook niet gewijden aan het woord 

liet. Voor ons is het een gemiste kans dat deze dynamiek en openheid, o.m. via het 

diaconaat van vrouwen en het wijden van gehuwde priesters, niet explicieter uit de 

pauselijke brief klinkt.' 

 
 


