
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. 

 
 

  

ONWAARSCHIJNLIJK MOOI FEEST PENSIOENVIERING 
FONS … ZONDAG 29 DECEMBER WORDT 
ONVERGETELIJK. HEEL VEEL DANK AAN U ALLEN !!! 
 

  
 



 



-------------------- 
Toespraak Ward 
--------------------- 
Uitwuiven van Fons op zondag 29 december 2019 
Wat bezielt een in een warm nest opgegroeide jonge vitale kerel met veel 

mogelijkheden en capaciteiten om op 25 jarige leeftijd priester te worden? 
De inspiratie van zijn omgeving, gezin, familie, priesterleraars en parochiepriesters 
moet wel heel groot zijn geweest. 

De priesterleraars hadden in de school in die tijd een vooruitstrevend 
opvoedingsmodel en konden jongeren duidelijk motiveren. 

Zij leerden leven en handelen met een voorbeeldfunctie, basiswaarden als 
verantwoordelijkheid, vrijheid, vertrouwen, normen en geloof. 

Zij droegen bij tot wat men vroeger geroepen worden noemde. 
Voor mij is dat een omschrijving voor iets wat je met gewoon menselijk verstand niet 
kunt begrijpen. 

Kempenaar en landbouwerzoon Fons ging er van het begin af aan als jonge priester 
tegenaan met de typische karaktertrekken eigen aan deze mensen en met de volle 

steun van zijn familie. 
Op Fons kon men rekenen en hij zelf had van begin af aan een groot vertrouwen in 
mensen die hij ook de kans gaf om zich te ontplooien met geen onderscheid tussen 

mannen en vrouwen. 
Hij was dertien jaar onderpastoor in Sint-Rumoldus in Deurne, 

elf jaar pastoor in Geel–Elsum, 
drieëntwintig jaar pastoor in Pius X in Deurne en  

zesentwintig jaar in Sint-Rochus.  
En dan vanaf zijn vijfenzeventigste verjaardag nog vijf jaar administrator, 
onderpastoor in de parochiale eenheid, een degradatie door de kerkelijke overheid, 

hun gouden handdruk als beloning bij het einde van zo’n loopbaan.  
 

Een carrière van vijfenvijftig dienstjaren, met tachtig maar op pensioen, 
daar kunnen regeringen alleen maar van dromen. 

Zo’n leven als priester als dat van Fons kan ons ook aan het denken zetten. 
Tonen wij wel genoeg ontzag voor priesters zoals hij? 
Mensen die werkelijk Jezus volgeling zijn, mens willen zijn voor de anderen en zich 

daarvoor het grootste gedeelte van hun leven inzetten, bidden, wellicht in onze 
plaats omdat wij het misschien te weinig of niet doen, zogezegd geen tijd hebben of 

het niet meer willen of kunnen. 
Zo’n priester is een stille zaaier, een planter, 
die water geeft en ruimte, 

die laat groeien in kleuren en geuren, 
die kijkt – ruikt – plukt en geniet. 

Daaraan heeft Fons zijn leven gewijd. 
Hij heeft ook altijd heel veel van de natuur gehouden dat kwam ook in onze kerk tot 

uiting. Gans het jaar door leverde de door hem verzorgde tuin van de pastorie 
bloemen voor op het altaar. En voor de vogels is die tuin het aardsparadijs. 
 



Onze kerk is een eucharistische gemeenschap die slechts leven in zich draagt als zij 

de Heer gedenkt en ontmoet in het teken van het eten van zijn Lichaam en het 
drinken van zijn Bloed. 

Hierbij voorgaan was voor Fons heel voornaam en deed hij met heel veel bezieling 
en overtuiging, “alle dagen”, voor enkele mensen of voor velen, bij weekend- of 
vieringen op hoogdagen, bij speciale gelegenheden, meestal meerdere keren per 

dag. 
Daarvoor zette hij alles opzij, dit kreeg voorrang op alle andere afspraken. 

 
Fons besefte ten volle dat in de kerk ruimte moest zijn voor de jeugd. 
Als jonge onderpastoor zette hij zich in voor de jeugdbewegingen van Sint-

Rumoldus, later voor de kind- en gezinsvieringen in Elsum, hij was actief in de 
catechese, huwde heel veel jonge mensen en doopte een ontelbaar aantal kinderen. 

Niemand van ons heeft zoveel verschillende baby ’s in de armen gehouden als hij.  
Maar met de jaren wordt werken met de jeugd moeilijker, met ouder te worden 

wordt de afstand tot de jeugd letterlijk en in levensvisie groter. 
 
Maar ook de volwassenen hadden nood aan Fons zijn steun bij het beleven en 

werken aan een hedendaagse liturgie en geloofsbeleving.  
En ook voor zieken stond Fons altijd paraat. 

Met zijn fietske op huisbezoek, met zijn misspullen in een zak op zijn rug om mis te 
gaan lezen in de rusthuizen, was hij wel een ”speciale figuur” zoals hij soms door de 

parochie reed of rijdt, het doet mij soms een beetje aan Don Camillo denken. 
En ook als het leven ten einde liep, gaf hij op die moeilijke ogenblikken steun en 
troost aan mensen. 

De parochiekerk bekleedde de voorbije eeuwen een centrale en strategische plaats in 
de Vlaamse samenleving, ook ruimtelijk. 

Mensen houden van hun kerkgebouw, zelfs al komen ze er weinig of niet in, omdat 
het opgebouwd en in stand gehouden is, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden als 
tijdens de oorlogen, met veel liefde, financiële steun en inzet.  

Fons heeft in zijn parochies voor die gebouwen als een goede huisvader gezorgd. 
En de beide kerken Pius X en hier zijn onderhouden zoals het hoort en in goede 

staat. 
Hij nam ook spontaan de taak van afgevaardigde van de kerkelijke overheid op zich 

in het Centraal Kerkbestuur van Deurne, samenbundeling van al de kerkraden van 
Deurne waarvoor hij zeer gewaardeerd wordt.  
 

Maar parochieleven is natuurlijk meer dan het kerkelijke. 
Vroeger waren kerkelijk leven en verenigingsleven nauw met elkaar verbonden. 

In deze tijd is dat dikwijls niet meer zo. 
Het verenigingsleven is zijn eigen weg gegaan met veel minder kerkelijke binding. 

Maar dat deerde Fons niet, hij zette er zich met hart en ziel voor in, wat is hij er 
graag gezien. 
Hij bouwde een feestzaal in Elsum, maar was ook bekommert om het in stand 

houden van de bestaande parochiehuizen van Pius X en Sint-Rochus. 
 

In ons huidig maatschappelijk klimaat is het katholiek onderwijs niet meer hetzelfde 
als vroeger. Scholen zijn nu bonte paletten van diversiteiten. 



Tijden brengen veranderingen met zich mee. 

Maar Fons was en is nog steeds een grote ijveraar voor de scholen in zijn parochies 
en in gans Deurne. Al die jaren hebben de scholen op zijn parochies gelegen op zijn 

steun kunnen rekenen. 
 
Als je dit nu allemaal hoort zou je kunnen denken dat Fons zijn leven alleen 

rozengeur en maneschijn was, als priester op één grote roze wolk heeft geleefd. 
Maar niets is minder waar. 

Het Vaticaans concilie in 1964 bracht voor de jonge priesters van toen, met grote 
verwachtingen, te weinig progressieve maatregelen. 
Er kwam een zeer mooie encycliek, Humanae vitae, maar in het tweede deel ervan 

bleef het gebruik van voorbehoedsmiddelen verboden. 
De rol van de vrouw in de kerk bleef heel beperkt. 

Dit alles had voor gevolg dat vele priesters, tijdsgenoten van Fons, geestelijken hun 
pij over de muur gooiden en vele leken hun rug toe keerden naar de kerk. 

Bijna niemand voelde zich nog geroepen. 
Geleidelijk aan zijn de parochiekerken leeggelopen en kwam er een tekort aan 
priesters. 

Er waren de pedofilie schandalen in de kerk, waardoor de goede priesters mee 
werden door het slijk gehaald. 

Er is de manier waarop de kerkelijke overheid met zijn ouder wordende priesters 
omgaat, algemeen en in de pastorale eenheid. 

Er komen gaten in het parochieleven, ontbreken van jongere generaties en er is een 
gebrek aan vrijwilligers die verantwoordelijkheid willen opnemen. 
De inzet voor de naaste is door de media voor een groot deel overgenomen van de 

kerk. 
Uit acties als “de warmste week” blijkt duidelijk dat duizenden mensen zich nog 

willen inzetten voor goede doelen echter zonder enige kerkelijke binding.  
Dus het succesverhaal kende ook zijn schaduwzijden, hoogten en laagten, zoals bij 
iedereen.  

Maar Fons is en was een authentieke christen die zoals Jezus ijzersterk oproeide 
tegen de stroom in en steeds alleen voor ogen hield wat Christus voorhoudt via het 

evangelie, de enige “ echte” leer van de kerk. 
Als men door de stormen tijds zo sterk blijft staan als priester dan kan dat alleen 

maar onze bewondering opwekken. 
 
Fons, we hopen dat je nog lang gezond blijft en bij ons de kerkelijke diensten kunt 

blijven verzorgen zoals we van u gewoon zijn. 
We zijn dan ook heel blij dat we er voor gezorgd hebben dat je zo lang je wilt kunt 

blijven wonen in je appartement in de pastorie. 
Bij je aanstelling in deze kerk op 3 januari 1988 heb je gezegd: 

“Er bestaan geen goei pastoors, 
veel goeie mensen maken er één!” 
Je riep ons toen op om er samen iets van te maken, 

en dan zijn we vandaag hier allemaal samen toch heel blij, 
dat we er iets van gemaakt hebben, 

 van u een “hele goeie pastoor!!!!” 
 



Ward Wené, 

Voorzitter van de Kerkraad van Sint-Rochus en 
het Centraal Kerkbestuur van Deurne. 

Blij dat ik al die jaren met Fons in onze parochie, 
 nauw betrokken, samen heb kunnen beleven. 
Deurne, 29 december 2019. 

 

-------------------- 
Toespraak Fons  
---------------------  
Lieve mensen, 
jullie maken me vandaag héél blij en gelukkig en vooral omdat ik meer dan ooit mag 

ervaren dat echte vriendschap blijvend is, en ik ben héél blij dat ik voor jullie een 
vriend mag zijn. 
Ik heb natuurlijk héél veel geluk gehad in mijn leven. 

Ik ben opgegroeid in een héél warm nest en ik heb altijd enorm veel bewondering 
gehad voor mijn ouders en voor mijn broers en zussen. 

We zijn altijd met 9 geweest en één kindje is gestorven toen het een half jaar oud 
was. En 1 broer is gestorven in 2015 op 79 jarige leeftijd en ook een schoonbroer en 
een schoonzus zijn gestorven. 

We hebben allemaal het geluk gehad dat we mochten studeren. Dat was toen, op de 
buiten, niet vanzelfsprekend.  

Wij zijn dan in ’64 met 20 jonge mensen Priester gewijd voor het Bisdom Antwerpen. 
Wij dachten dat we de wereld zouden veranderen.  

Ik ben gewijd op 27 juni ’64 en op 12 juli mocht ik beginnen als onderpastoor in Sint-
Rumoldus in Deurne. Ik ben héél blij dat ik verschillende mensen zie die ik ken van 
toen. 

En, laat me toe eens te stoefen en écht fier te zijn. We waren met 3 Priesters, 
Pastoor Vincken, Mon Van Hoven en ik. 

Ik mocht proost zijn van de chiro-meisjes, van de Gidsen en de Scouts en van KAV. 
Een enorm boeiende tijd. Ik was al vlug districtsaalmoezenier, ik zat in de 

Priesterraad en in de Diocesane Commissie voor Liturgie. 
We hadden in de parochie een héél sterke groep catechisten en we hadden elke 
zaterdagavond een kinder- en Gezinsviering die tot ver buiten de parochie was 

gekend. 
Op 19 juni 1977 mocht ik dan pastoor worden in Geel Elsum. Een droomparochie.  

Tegen Kerstmis kochten we een nieuw orgel en tegen Pasen kochten we 200 nieuwe 
stoelen voor de kerk. Elke zondag moesten er mensen recht staan en werden de 
stoelen van de twee zaaltjes naar de kerk gehaald. 

Ik ben heel blij dat ik verschillende mensen van Geel zie.  
Het was een onvergetelijke tijd. We bouwden met vrijwilligers een Feestzaal. De 

Kinder- en Gezinsviering van Elsum werd bekend in heel ons Bisdom en onze ploeg 
werd gevraagd om het liturgisch Congres in Hengelhoef te leiden voor een groep van 

meer dan 500 Priesters van België en Nederland. We mochten ook ne keer de TV-mis 
op zondag verzorgen en ik werd gevraagd om op het seminarie een getuigenis te 
geven over Kinder- en Gezinsvieringen en ook op de Universiteit van Leuven en 

Hasselt.. 



En dan op 3 januari 1988 mocht ik hier beginnen in Sint-Rochus.  

Bij de benoeming zegde Mgr. Raes, die hier ook pastoor is geweest: “Sint-Rochus, de 
beste parochie van West-Europa.” 

Ik heb hier inderdaad 32 héél mooie jaren mogen beleven met héél veel vrienden. En 
ik ben verlegen met de woorden die ik van Ward hoorde. Aan Ward heb ik enorm 
veel te danken. Toen ik hier begon op 3 januari 1988 was hier Pater Leroy, Fik 

Marissens , Jan Henkens en Louis de Ridder, die het reilen en zijlen van de parochie 
kenden.  

Aan hen heb ik héél veel te danken!  
En er was wel wat werk aan de kerk, de pastorie en de school. 
De pastorie werd in orde gebracht door mensen van Geel. De elektriciteit werd 

vernieuwd van de kelder tot de zolder en werd ook gekeurd. De vloeren werden 
allemaal vernieuwd en er werd overal linoleum gelegd, die er nu nog ligt. En alles 

werd geschilderd en behangen. 
Op een gegeven ogenblik waren we met 15 mensen aan het werk en Marcel wist 

iedereen op een zinvolle manier aan het werk te houden. 
We hebben dan aan de kerk en de pastorie laten werken. Maar ik heb zelf ook 
ervaren dat pastoors en zusters  het meest gefopt worden bij werken. 

Tot Jo Oom, en ik ben blij dat je er bent. Jo jij hebt hier héél veel gedaan.  
Voor de kerk en de pastorie en voor de kerk en het parochiehuis van Pius X en voor 

de school. En je zegde zelf enkele weken geleden :”Ik denk dat er aan de kerk niets 
meer te  doen is?” Monumentenwacht komt in 2020 inspecteren. 

En de pastorie is een juweeltje. Ik zag, niet zolang geleden, een bomma met haar 
kleinzoon. Ik kwam buiten en de kleinzoon zegde: 
”Dat is precies een kasteel!” 

En inderdaad, 2 jaar geleden werd de pastorie erkend als Erfgoed. 
Ik ben ook heel blij dat ik altijd in de Beheerraad mocht zitten van de VZW Dekenale 

Werken en ook in KOD, Katholiek Onderwijs Deurne. 
Ik heb ook vijfmaal een stagiair gehad die een jaar op de pastorie woonde en die 
daarna Priester werden gewijd. Peter Gijs was de eerste en het is Peter, die vorig 

jaar 65 werd, die héél veel jaren in Venezuela werkte en het ook, nu hij op pensioen 
is, gewoon verder doe. Ik kreeg eergisteren ne mail van hem. Hij is zo blij dat we 

hem steunen, want het is héél moeilijk ginder. 
32 jaar is inderdaad lang en ik wil één ding zeggen: ”Als pastoor alleen kun je niets 

en wordt je gefopt, maar met zoveel vrienden is alles mogelijk en dat mag ik ook 
elke dag ervaren. En ik hoor ook de vraag: “Wat nu?” 
Wel, zolang ik gezond blijf en het graag doe gaat er niets veranderen en zal ik 

identiek hetzelfde werk doen. 
In elk geval, “Héél veel Dank” aan U allen, U hebt me altijd héél gelukkig gemaakt. 

 

---------------------  
Toespraak Joris  
---------------------- 
Beste Fons, 
 
Wat wij hier vandaag meemaken is écht wel uitzonderlijk. 

Vroeger (wel lang geleden) hoorden we u nog overtuigd zeggen: ik stop zeker op 65. 



Maar blijkbaar amuseert u zich wel in de Sint-Rochusparochie, want als ’t volgens de 

planning was gelopen, was u dus nu 15 jaar geleden vertrokken. 
Niet dus. 

Dames en heren, hier staat iemand in ons midden: 80 jaar…en een half, die dinsdag 
aanstaande met pensioen gaat. 
Normaal staat er dan op de kaartjes: ‘geniet ervan’, ‘nooit meer werken’, ‘gedaan met 

de verplichtingen’, ‘eindelijk tijd om te gaan vissen’, enz. 
Maar voor Fons dienen geraniums om in de tuin te zetten, en niet om achter te gaan 

zitten. 
Zijn plan is nu, jawel, om bij het leger vrijwilligers in de Sint-Rochusparochie aan te 
sluiten. 

Je moet het maar doen op die leeftijd.  Fons, u krijgt van ons in dat leger meteen de 
rang van generaal !  Met uw ervaring… 

Toen eergisteren de KWB-vergadering zogezegd afgelopen was, en u vertrokken 
waart, hebben we het natuurlijk nog even stiekem over vandaag gehad.  U weet hoe 

we zijn hé. 
Wat gaan we Fons cadeau doen ? Hij vroeg Peter Gijs in Venezuela te steunen. Ok, 
dat zullen we dan zeker doen, maar sorry, we konden het toch niet laten, en we 

verzonnen nog iets anders.  
Want wat uw steun, enthousiasme, aanmoedigingen, aanwezigheid alom bij 

activiteiten, voor KWB al betekend heeft en nog betekent, da’s gewoon niet in te 
schatten. 

Bij deze verklaren we u dan ook levenslang erelid van KWB Sint-Rochus, en bieden u 
hierbij een unieke bijpassende lidkaart aan: niemand anders heeft er zo een ! 
Fons, u zegt altijd tegen ons: blijf nog lang gezond en enthousiast, en die woorden 

willen wij vandaag vooral tegen u zeggen: blijf nog lang gezond en enthousiast !  
En om dat waar te maken, geven we u graag nog één goede raad: doe het misschien 

toch ietske kalmer aan, en geniet met volle teugen van uw pensioen ! 
 
Van uw kapoentjes, 

De KWB’ers van Sint-Rochus 
 

Deurne, 29 december 2019 
 
 
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 
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  
 

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. 

Marcel Mechels, echtgenoot van Denise Schoeters, geboren te Antwerpen op 11 
augustusus 1928 en overleden te Wilrijk op 15 december 2019, Pieter van 

Isackerstraat 22 te Deurne. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

  

DE WARMSTE WEEK !!! 
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 
Aan: 'Joris Geefs' 
Onderwerp: RE: 'Warmste Week Sint-Rochus' afgerond 

 

Hallo Joris, 
Wow wow wow. 

mailto:els-smiley@telenet.be


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’ 
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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 
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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 ! 

 
                                                                                                   
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!!! 
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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 !!! 

 
 

 


