DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.
HEILIGE PIUS X
SINT-JOZEF
SINT ROCHUS
ALLE VIERINGEN VALLEN WEG.
AL ZEKER TOT HALF DECEMBER.
HOPELIJK MOGEN WE MET KERSTMIS
OPNIEUW SAMEN VIEREN IN ONZE KERKEN !!!
Speciale begraafplaatsen (I)
Jarenlang hebben wij de gewoonte bij het begin van de novembermaand onze
geliefde overledenen te gedenken. Daarbij hoort ook heel dikwijls een
kerkhofbezoek. Wij kennen een kerkhof meestal als een open ruimte waar de
mensen in kuilen werden en worden begraven, waar een grafsteen op geplaatst
werd of wordt, of de as werd of wordt uitgestrooid op de strooiweide of in urnen
bewaard. Wereldwijd zijn er dus enorm veel kerkhoven. Een van de grootste
problemen was dan ook dikwijls gebrek aan plaats, aan beschikbare oppervlakte. Dus
was men heel creatief in het zoeken van oplossingen. Een prachtig voorbeeld hiervan
is de Joodse begraafplaats van Praag, tegenwoordig onderdeel van het Joods
museum. Het is de oudste Joodse begraafplaats in Europa. Het kerkhof is gelegen in
de wijk Josefor in de Tsjechische hoofdstad. Het kerkhof was in gebruik van 1478 tot
1786. Op de kleine oppervlakte van 1 ha vermoed men dat er 12000 grafstenen
staan en 100000 mensen begraven liggen. Het juiste aantal is niet vast te stellen
omdat er op sommige plaatsen 12 lagen graven boven elkaar liggen. Zelfs in de
prehistorie had men al andere oplossingen. De oudste is waarschijnlijk gevonden in
Malta en dateert van ongeveer 4000-2500 voor Christus. Men gebruikte toen
katrollen en touwen om grote blokken kalksteen te winnen uit groeven. Deze werden
heiligdom en daarna een dodenstad voor 7000 mensen. Ook de Romeinen kenden al
het probleem van te kleine begraafplaatsen. En de doden mochten niet boven de
grond begraven worden. En zo komen we dan natuurlijk bij de door iedereen
gekende oplossing van de catacomben terecht. Catacomben is feitelijk de benaming
van een laag gelegen terrein in de nabijheid van de Via Appia buiten Rome. Het
woord catacombe is afgeleid van het Griekse kata kumbas wat bij de terreinglooiing
betekende. De catacomben waren dus uitbreidingen van de bovengrondse
begraafplaatsen. Feitelijk was het principe heel simpel. Men maakte een trap naar
beneden in de grond en men begon gangen te graven. Die gangen noemde men

galerijen. Dit ging goed omdat de ondergrond van Rome uit zachte tufsteen bestond
waarin vrij gemakkelijk tunnels konden uitgehouwen worden. Een bijkomende goede
eigenschap van die steen was dat hij harder werd wanneer hij in contact kwam met
de lucht. Men maakte dan ook tunnels kilometers lang en soms vier verdiepingen
boven elkaar. Het waren dikwijls nauwe gangen met aan beide kanten graven
afgesloten door een marmeren plaat met inscriptie. Men schat de lengte van de
gangen van de catacomben van Rome tussen de 900 en de 1400 km lang, verdeeld
over een veertigtal catacomben. Enkele van de meest gekende zijn deze van San
Callisto, San Sebastiano en San Priscilla. In de catacomben van Domitilla de oudste
en grootste van Rome, zijn er vier verdiepingen met ongeveer 150000 graven. De
eerste ontstonden in de tijd van de christenvervolgingen in Rome. Ze werden dus
gebruikt als begraafplaatsen maar ook als schuilplaatsen voor de christenen die er in
het geheim hun kerkdiensten hielden. Er zijn grafkamers gevonden met fresco’s, de
eerste vorm van christelijke schilderkunst. Er zijn heidense, christelijke en ook joodse
graven, soms apart maar ook gezamenlijk. Sommigen zijn pas maar ontdekt in de
tweede helft van de twintigste eeuw. Natuurlijk werd deze methode op nog andere
plaatsen ter wereld toegepast. Vele catacomben vertellen dus hun eigen verhaal,
zoals de catacomben van de Kapucijners in Palermo op Sicilië. In de zestiende eeuw
was ook hun kerkhof te klein en besloot men de ondergrondse toer op te gaan. In
speciale crypten oorspronkelijk alleen bedoeld voor de monniken werden de
gemumificeerden of gebalsemde lichamen bewaard terwijl ze hun alledaagse kledij
droegen. Er staan, liggen of hangen 8000 gemumificeerde lichamen van monniken,
edellieden, dokters, professoren, kinderen van rijke families in hun allermooiste
kleding. Sommigen lijken pas gestorven zo intact zijn de lichamen gebleven. De
gebalsemde lichamen zijn netjes gerangschikt volgens sociale cultus, beroep en
geslacht. Tot honderd jaar geleden werd deze methode van balsemen nog
toegepast. En dan zijn er natuurlijk ook nog de catacomben van Parijs. Ontstaan als
gevolg van de overbevolkte begraafplaats la cimetière des innocents in hartje Parijs
in de 18de eeuw. Wegens plaatsgebrek werden meer en meer lijken samen in een
graf gelegd. Maar pas een vol graf werd gedicht. De rottende lijken verspreidden
vreselijke geuren. Dus besloot men in 1886 de graven te ledigen en de beenderen
over te brengen naar de niet meer gebruikte steengroeven waar men de stenen voor
de Notre Dame, het Louvre en nog vele andere Parijse gebouwen uitgegraven had.
Dus van de vroegere begraafplaats is niets meer te zien in Parijs. De catacomben
liggen buiten het centrum van Parijs. De beenderen van 6 miljoen dode Parijzenaars
liggen gerangschikt in duistere, nauwe gangen onder de straten van Parijs die wel
290 km lang zijn. In de catacomben vond men ook kunstwerken gemaakt van
menselijke schedels en botten.
Wie moest denken dat het maken van grote ondergrondse begraafplaatsen iets van
vroeger is, die is er wel danig naast. Op 3 oktober 2019 werd in Jeruzalem een grote
ondergrondse begraafplaats geopend. Het is een “dodenstad” die plaats moet bieden
aan 23000 mensen. Ze is gelegen onder de begraafplaats Har Hamenuhd. Het is een
ondergrondse stad in de vorm van een enorme bijenkorf en moet voor twaalf jaar
voor voldoende begraafplek zorgen. De tunnels zijn 1,5 km lang en 15 m breed. De
schacht is net zo diep als een gebouw met 16 verdiepingen. Voor elk graf wordt een
gat geboord 70 cm breed en 2,1 m lang. Het duurt nog zeker tot 2023 voor de
begraafplaats volledig klaar is.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X.
VOORLOPIG GEEN VIERINGEN MEER IN DE KERK .
We moeten allen voorzichtig zijn en mee vechten tegen corona.
Hopelijk met Kerstmis …
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Chris Van Huffelen, echtgenote van Joseph De Raedt,
geboren te Zichem op 10 juni 1940 en overleden
te Antwerpen, ZNA Middelheim, op 27 oktober 2020.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

SINT-JOZEF
Terugblik – Ouderavond vormselcatechese 2020-2021
Dinsdagavond 27 oktober was de kerk van Sint-Jozef gastruimte voor de ouders die
momenteel een zoon en/of dochter hebben in het zesde leerjaar van de lagere
school en die wensen deel te nemen aan de vormselvoorbereiding. Een vijftiental
belangstellenden daagden op voor een warm welkom door catechisten Marleen en
Krist’l. Door de strenger wordende coronamaatregelen is het nog onzeker dat de
start van het werkjaar op zaterdag 14 november zal kunnen plaats vinden. Alle
aanwezigen worden verder digitaal op de hoogte gehouden. Er zal dit werkjaar
jammer genoeg geen weekeinde worden georganiseerd, maar wel een stevige
werking op diverse locaties en in verschillende parochies van Deurne zuid en
Borgerhout buiten de muren. Vaste waarden blijven de naamopgave, kruisjesviering,
sedermaaltijd op Witte Donderdag en een toelichting rond de symboliek van het
vormsel, ook met de ouders. Het vormsel zelf zal plaats vinden op zaterdag 22 mei
2021.
Meer informatie kan u bekomen bij Koen Deheegher via mail:
vormsel.extramuros@gmail.com of bij Marleen Lauwers via mail:
maria.lauwers7@telenet.be en telefonisch op het nummer 0486 79 94 31.

Titel: TERUGBLIK OP 1-11-2020
Bijgaande foto is een unieke weergave van de sfeer die voelbaar was tijdens de
laatste viering voor de tweede semi-lockdown.

We nodigden de families van de overledenen van het afgelopen jaar uit en stelden
vast dat er een goede respons was. We vierden Allerheiligen en we vonden het toch
zinvol om elkaar een Zalige Hoogdag toe te wensen. Als er een tijd is waarin we
elkaar iets kunnen toewensen dat is het zeker nu. We wensen jullie geloof toe dat
alles goed komt en dat we mogen volhouden, hoe moeiljk dat dit ook is. Voor
parochianen en vrienden met kinderen en kleinkinderen is het wellicht extra moeilijk
om elkaar niet te mogen zien, niet te mogen knuffelen en afstand te moeten
houden. Minstens 6 weken in onze kerk niet mogen samenkomen om te vieren... En
toch is het ons aller verantwoordelijkheid om het virus een halt toe te roepen. En wie
weet zien wij dan ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Diep in ons hart voelden we ons ook verbonden met de overledenen van het
afgelopen jaar. Een levend kunsttafereel van Allerzielen werd door enkele
bloemendames gecreëerd, waarvoor hartelijk proficiat. Onze nieuwe organist Daan
wist het geheel muzikaal sereen te ondersteunen.

Abonnering Kerk en Leven 2021
Wellicht ontving u intussen al een brief in verband met abonnering of herabonnering
van het parochieblad of viel uw oog op een overschrijvingsformulier. Het
parochiesecretariaat van Deurne, Sint-Jozef kan u altijd van dienst zijn indien u
hiervoor hulp wenst. Voor de prijs van 40 euro ontvangt u 50 nummers met
verhalen over samenwerking en solidariteit. U vind er de lezingen van de volgende
zondag met een woordje commentaar en de diocesane berichtgeving van het bisdom
Antwerpen. We proberen ook de band die we met elkaar hebben te onderstrepen via
lokaal nieuws. Artikels en reacties zijn altijd welkom via het mailadres

sintjozefdeurne@skynet.be. Koffie met koekje staat altijd klaar op maandag-,
woensdag- en vrijdagvoormiddag van 10u tot 12u.

Beste parochianen en vrienden
Dinsdag 27 oktober werd Femma 100 jaar!
Proficiat aan de leden van Femma en in het bijzonder Femma Jozefien.
Proficiat aan de eerste vrouwen en duimen dat hun spoor en visie worden verder
gezet.
Een dag waar we ons meer dan ooit met elkaar verbonden voelen.
Een gelukkige verjaardag vanwege de sympathisanten van Femma St Jozef Deurne

Terugblik : Missio 17 en 18 oktober 2020
Ondertussen zijn de centen van de omhalingen van de maand oktober in Sint-Jozef
geteld en kunnen we u meedelen dat meer dan 225 euro werd opgehaald voor de
projecten van Missio en de weeskinderen in Liberia. Hartelijk dank aan alle milde
schenkers voor dit buitengewoon resultaat!!
Met deze gelden kan Missio kinderen steunen en helpen in hun gezondheidszorg,
voeding en schoolkosten.
We maken niet alleen
fysiek maar ook een goede
psychologische begeleiding
mogelijk zodat zij zicht
krijgen op een stabiele
toekomst. De
campagneslogan “Van
harte!” sloeg zeker in SintJozef aan mede dankzij de
persoonlijke predicatie van
pater Paul Verbruggen
(MSC).
De nood aan liefde en
verbondenheid blijft
immers groot, zeker in een
land als Liberia.
Verschillende
burgerconflicten en
gezondheidscrisissen
hebben daar diepe
wonden geslagen, letterlijk
en figuurlijk. Armoede treft kinderen zwaar. Zeker weeskinderen die er alleen voor
staan. Velen onder hen zien geen andere uitweg dan de schoolbanken te verlaten
om aan het werk te gaan, onderbetaald. Jonge meisjes zoeken heil in een huwelijk
met een oudere man, maar stoten daar op uitbuiting of mishandeling. Liefdevolle
weeshuizen zijn daarom erg belangrijk. In het bisdom Gbarnga steunt de Kerk reeds
bestaande weeshuizen, die niet kunnen rekenen op overheidssteun. Wie alsnog een
bijdrage wil storten kan dit rechtstreeks doen op het rekeningnummer van Missio
BE19 0000 0421 1012 met vermelding: Weeskinderen Liberia.
Welkom Daan
Op zondag 1 november konden aanwezigen kennismaken met onze nieuwe organist
Daan Meere.
Daan Meere is van Indische afkomst en werd in ons land geadopteerd. Enthousiast
wil hij zijn geloof ook muzikaal uiten, tenminste als zijn dochtertje hem die tijd
gunt. We danken hem van harte voor zijn engagement in Deurne, Sint-Jozef en
hopen hem in de nabije toekomst nog vaak te mogen ontmoeten.

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Celine Huybrechts, “Moeke” , weduwe van Aloïs Huybrechts,
geboren te Rumst op 27 november 1932 en overleden
te Deurne, WZC De Tol, op 28 oktober 2020.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
TEKST VAN JORIS,
waarvoor véél Dank !!!
Corona spreekt de mensen toe

Moeder Aarde fluisterde jullie iets toe, maar jullie luisterden niet want er waren
blijkbaar andere prioriteiten.
En toen werd ik geboren… Corona, niet om jullie te straffen, eerder om jullie wakker
te schudden, grootschalige overstromingen deden jullie niet luisteren, opflakkerende
bossen openden jullie ogen niet, angstaanjagende tornado’s waren geen signaal.
Terwijl de vissen in de zee sterven door plastic- en watervervuiling, terwijl gletsjers
in een alarmerend tempo smelten en er ernstige droogte heerst, luisteren jullie nog
steeds niet naar wat de aarde wil vertellen. Jullie gaan gewoon door met jullie eigen
leven. De nieuwste iPhone is blijkbaar belangrijker dan wat de aarde ons probeert te
vertellen.
Maar ik kom naar jullie toe !
Ik heb het traject van de hele wereld stilgelegd, ik heb jullie eindelijk doen luisteren,
ik heb jullie in jullie huis doen vluchten. Jullie zijn vandaag net als de aarde… jullie
denken enkel nog aan je eigen overleven.
Hoe voelt dat aan ?
Ik geef jullie koorts… omdat de aarde in brand staat.
Ik geef jullie ademhalingsklachten… omdat de atmosfeer totaal vervuild is.
Ik maak jullie kwetsbaar… net zoals Moeder Aarde.
Ik neem jullie comfort af, jullie vrijheid, en nu…
De wereld krijgt betere luchtkwaliteit… de hemel wordt helderblauw omdat de
fabrieken hun gassen niet loslaten in de atmosfeer.
Denk eens na over wat belangrijk is in je leven. Nogmaals, ik kom niet straffen, ik
kom je helpen om wakker te worden.
Wanneer alles voorbij is, wanneer ik vertrokken zal zijn…
Luister dan naar Moeder Aarde en draag zorg voor de natuur...
Zorg ervoor dat ik nooit meer terug moet komen.
Het Coronavirus
GEEN PAROCHIERAAD OP 18 NOVEMBER …
Op de jaarplanning stond een parochieraad voor 18 november,
maar deze kan o.w.v. corona niet doorgaan.

