
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 

 
 

HEILIGE PIUS X 
 
Zaterdag 11 januari. 
17.00 u. Avondviering.  
Zondag 12 januari. DOOP VAN DE HEER. 

11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Jos Van Gestel  
en Zlm. Frans Verlinden. . Zlm. Vader en Moeder Quintiens-Leys  

en kinderen Fréderic, Cecilia en Eva en Vader en Moeder Minner –Baert  
en kinderen Alfons en François. 

Zaterdag 18 januari. 
17.00 u. Avondviering 
Zondag 19 januari. Tweede Zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Jos 
Van Gestel en Zlm. Frans Verlinden. 

 
 

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 11januari. 
8.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 12januari. DOOP VAN DE HEER. 
08.30 u. Ochtendviering. 

09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Luc Van de 
Wouwer, zijn broer Armand, Leonie Van Aken, Ouders en Zusters. Zlm. 
Louisa Gabriëls; Zlm. Mieke Verspecht; Zlm. Marie Josée De Schutter;  

Zlm. Magda Verwulgen en Zlm. Damiaan Vermeulen. 
Maandag 13 Januari. H. Hilarius. 

08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 14 januari.  

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 15 Januari.  

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

Donderdag 16 januari. 
08.00 u. Ochtendviering.  
Vrijdag 17 januari. H. Antonius, abt. 
08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 

 
 

Hallo iedereen, 
 

Ons Warmste Week-project zit erop.  Heel veel dank aan iedereen voor ’t 
meedoen en de fantastische inzet ! 
En ’t resultaat is knap: liefst € 4350 hebben we verzameld en gisteren 
overgemaakt. 
‘k Had een mailtje naar Els-smiley vzw gestuurd om dat resultaat mee te 
delen: dat kan je onderaan lezen, en hier ook de enthousiaste reactie die 
vandaag toekwam. 
Die stuur bij deze graag even door (zie ook de bijlage).    
Dat mijn naam erin staat, is omdat ik nu toevallig die mail gestuurd had 
en dat doet er dus niet toe, want we hebben het wel ALLEMAAL SAMEN 
voor elkaar gekregen hé! 
 
Veel warme groeten en vier ze goed de komende dagen! 
Joris 
 
Van: Els Smiley [mailto:els-smiley@telenet.be]  
Verzonden: zaterdag 21 december 2019 10:11 

mailto:els-smiley@telenet.be


Aan: 'Joris Geefs' 

Onderwerp: RE: 'Warmste Week Sint-Rochus' afgerond 

 

Hallo Joris, 
Wow wow wow. 
Er werd een warm dekentje  
over ons smiley hartje gelegd. 
Oprechte warme dank u wel om de warmste week actie 
2019 in gang te zetten voor onze Els-smiley vzw. 
We zijn jullie ontzettend dankbaar. 
De Els-smiley vzw 
Chantal Vandendael (zie bijlage) 
 
Van: Joris Geefs [mailto:joris.geefs@fulladsl.be]  
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 15:19 
Aan: els-smiley@telenet.be 

Onderwerp: 'Warmste Week Sint-Rochus' afgerond 

 

Beste Els-smiley, 
 
Graag melden we u dat ons Warmste Week-project met als goed doel 
uw organisatie Els-smiley is afgerond. 
De verenigingen,  de parochie en het parochiehuis, de kinderen in de 
school, individuele mensen… hebben met allerlei acties hun beste 
beentje voorgezet. 
Iedereen was enthousiast om voor Els-smiley mee iets te kunnen 
betekenen.  
Ook voor ons was het een fijne ervaring te zien hoe zoveel mensen in 
onze Sint-Rochusparochie in Deurne er samen voor wilden gaan. Het 
heeft het ‘wij-gevoel’ zeker een boost gegeven… 
En de pastoor, die op 1 januari met pensioen gaat, zag het allemaal 
graag gebeuren. 

We zijn blij u te kunnen meedelen dat deze morgen in het kader van de 
Warmste Week een bedrag van  € 4350 ten gunste van Els-smiley werd 
overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting. 
We hopen dat u dit goed zal kunnen besteden in uw werking en wensen 
u verder nog veel succes toe met uw mooie en zeer zinvolle acties voor 
langdurig zieke kinderen en jongeren. 
 
Met de warmste groeten,  

Joris Geefs 
Namens de ‘Warmste Week Sint-Rochus’ 

mailto:joris.geefs@fulladsl.be
mailto:els-smiley@telenet.be


 

 

 

 

Vredestraat, 16, 2800 Mechelen 

Tel. +32498200810 

Email  els-smiley@pandora.be 

Website www.els-smiley.be  

Website  www.leukemiekes.be 

KBC. 733-0128705-16 

                                                                                                                      

                                                                                                                                        
21/12/2019 
Beste Joris, 
 
Jullie Warmste Week-project voor onze Els-smiley vzw is 
afgerond. 
Dank u wel Joris om zoveel mensen samen te brengen en een 
schitterend wij-gevoel te geven voor de warmste week. 
Een ongelofelijke enthousiaste inzet van de verenigingen,  de 
parochie, het parochiehuis, de schoolkinderen en individuele 
mensen. 

Wat een mooi bedrag van 4350€ hebben jullie bijeen vergaart. 
Als de centjes op onze rekening staan wordt het vermeld op 
onze site. 
Een warme smiley dank u wel aan alle mensen van de Sint-
Rochusparochie in Deurne  
die meegewerkt hebben om aan Els-smiley een mooie warmste 
week te schenken. 
 
De centjes zullen goed besteed worden, daar mogen jullie 
gerust van zijn. 
 

Met dankbare  warmste  smileygroetjes  
 
De Els-smiley vzw 
Chantal, Gonda, Ingrid, Jan, Jaak 

mailto:els-smiley@pandora.be
http://www.els-smiley.be/
http://www.leukemiekes.be/


 

                                                                              
Een knuffel is zo fijn, 

een knuffel voelt zo goed. 

Een knuffel omdat het mag 
en niet omdat het moet. 

 
Een knuffel geeft je warmte 

van twee armen om je heen 
even met z’n tweetjes  

even niet alleen. 
 
Een knuffel kost helemaal niets 

ja, één minuutje van je tijd 
maar het geeft je zoveel kracht 

om weer door te gaan in de strijd. 
 
Blijf dat Wij-Gevoel vast houden . 

Beste wensen voor 2020 
 

VZW Els-smiley  
 

        DE WARMSTE WEEK: EEN SPECIALE DANK! 
Heel speciaal ook veel dank aan de mensen van de H Pius X-parochie 
die mee aansloten en het Warmste Week-project steunden ! 
 

 

                                                                                                   

  
                                                                                                                                        
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,  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://images.clipartof.com/small/1299833-Clipart-Of-A-Cartoon-Yellow-Smiley-Face-Emoticon-Couple-Hugging-Royalty-Free-Vector-Illustration.jpg&imgrefurl=http://www.clipartof.com/portfolio/bnpdesignstudio/illustration/cartoon-yellow-smiley-face-emoticon-couple-hugging-1299833.html&h=470&w=450&tbnid=duljjPr5dUqb1M:&docid=gTROJuvEqQeM0M&ei=C487VumZF8HWUdjXjNgI&tbm=isch&ved=0CDcQMygOMA5qFQoTCKnLvdvk-cgCFUFrFAod2CsDiw


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 
Frans Verlinden, geboren te Schilde op 15 oktober 1943 en overleden  
te Deurne, AZ Monica, op 16 december 2019, Herentalsebaan 635. 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan. 
 

KERKRAAD H. PIUS X … 
Op woensdag 8 januari te 14.00 u. worden we op de pastorie verwacht 
voor onze eerste vergadering van 2020. 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn, 
we hebben elkaar héél hard nodig !!! 

 
PAROCHIETEAM WOENSDAG 15 JANUARI … 

Op 15 januari worden we inderdaad weer verwacht op de pastorie. 
Het is de eerste bijeenkomst van 2020  
en we kunnen dan ook tijd maken om onze wensen uit te spreken 

voor het Nieuwe Jaar en te zeggen wat wij ervan verwachten . 
Je komt toch zeker ? 

 
 

SINT-JOZEF  
 
ACTIVITEITEN … 

 
zaterdag 4 januari 2020   18u  eucharistieviering met als voorganger Fred Sels. 

 
zondag 5 januari 2020      11u45   eucharistieviering met samenzang. 

 
 
De bijzondere omhaling van Welzijnszorg op 14 en 15 december bracht 

254,75 euro op.  Dank aan alle milde schenkers! 
 

Voor "Soep in de kerk" zullen we een bedrag van 120 euro kunnen overschrijven. 
 

 
Dank voor je medewerking! 
 

Groetjes 
 



Jan Lenaerts, medewerker parochiesecretariaat 

 
 

 
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 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 

Magda Verwulgen, weduwe van Mik Popelier, geboren te Temse op 20 maart 
1923 en overleden in WZC Koala te Deurne op 17 december 2019, Bisschop- 

penhoflaan 309 te Deurne. 
Damiaan Vermeulen, geboren te Berchem op 20 juni 1936 en overleden 
te Berchem, WZC Moretus, op 18 december 2019, Karel Govaertsstraat. 

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

KERKRAAD OP WOENSDAG 8 JANUARI … 
We worden om 20.00 u. verwacht op de pastorie voor onze eerste bijeenkomst. 

Waar moeten we in 2020 vooral aan denken? 
In 2020 zijn er de verkiezingen voor de ‘Grote Helft’. 
Hopelijk kan iedereen verder meedoen. 

Probeer er zeker ook bij te zijn !!! 
 

EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF … 
Op donderdag 9 januari om 14.30 uur. 

De viering staat nog in het teken van Kerstmis 



en we zullen verschillende heel bekende kerstliederen zingen. 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn. 
We maken er samen een onvergetelijke viering van!!! 

 
FEMMA NODIGT UIT VOOR NIEUWJAARSBORREL … 
Op zaterdag 11 januari in Familia. 

Probeer er zeker ook weer bij te zijn. 
We hebben elkaar héél hard nodig en samen zoeken we naar wat 

belangrijk is voor 2020 !!! 
We zetten inderdaad met veel enthousiasme dit nieuwe jaar in !!! 
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA … 

Kom je op maandag 13 januari ook ? 
We hebben alle tijd om aan eigen hardwerkjes te werken 

en om weer eens goed bij te babbelen en te genieten. 
Probeer er zeker bij te zijn !!! 

 
OKRA NODIGT UIT VOOR MUZIEK EN VOOR BILJART … 
Op dinsdag 14 januari. Thema: “Der Rosenkavalier” van Richard Strauss. 

OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST … 
Op donderdag 16 januari. Appelbol en Worstenbrood … 

 
LEVENSLOOP FONS HOUTMEYERS (zevende deel) 

Ik ga héél kort zijn deze keer. 
Op het moment dat de tekst moet binnen zijn bij de drukker (24 december) 
staat de viering van 29 december vlak voor de deur … 

Voor Sint-Rochus kan ik inderdaad kort zijn. 
Ik had enorm veel geluk dat Pater Leroy, Fik Marissens, Jan Henkens en Louis De 

Ridder enorm hard meewerkten en ook elke dag op de pastorie aanwezig waren. 
Ik had vier onderpastoors die de parochie mee hebben gedragen. 
Ik kon gerust elk jaar op Sneeuwklassen gaan en op retraite. 

Ik heb enorm veel aan hen te danken !!! 
 


