
DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. 
PIUS X , SINT-JOZEF  
EN SINT- ROCHUS. 
 
 

HEILIGE PIUS X 
 

Zouden we terug kunnen starten met Eucharistievieringen? 
Op het ogenblik dat het parochieblad gedrukt wordt zijn we nog niet zeker. 
Bij de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni zal de beslissing vallen. 

 
Zaterdag 13 juni. 

17.00 u. Avondviering. 
Zondag 14 juni. Elfde zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige Hoogmis.  
Zaterdag 20 juni. Onbevlekt Hart van Maria. 
17.00 u. Avondviering. 

 
SINT-JOZEF 
 

Zondag 14 juni hopen wij terug van start te kunnen gaan om 11u45,  
als we toelating krijgen van de nationale veiligheidsraad en het bisdom Antwerpen. 

 
Voorganger: Pol Hendrix.   De wijding van de paaskaars zal voorzien worden in een aangepaste 
liturgie. 
 

SINT ROCHUS 

 
Zaterdag 13 juni.  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 14 juni. Elfde zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering.  
09.30 u. Hoogmis   
Maandag 15 juni. 
08.00 u Ochtendviering 

Dinsdag 16 juni. H. Lutgardis.   
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 

Woensdag  17 juni. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u.  Avondviering 
Donderdag 18 juni.  

8.00 u. Ochtendviering.  
Vrijdag 19 juni. H. Hart van Jezus. 
08.00 u. Ochtendviering 

19.00 u. Avondviering 
Zaterdag 20 juni. Onbevlekt Hart van Maria. 

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
 



 
 

HERNEMEN VAN DE KERKDIENSTEN KOMT IN ZICHT … 
 

Op dinsdagmorgen 2 juni moesten deze teksten bij de drukker zijn. 
Er was toen nog geen datum dat de Eucharistievieringen in onze kerken  

opnieuw mochten doorgaan. 
Op 3 juni zou er worden over gesproken op de Nationale Veiligheidsraad  
en dan zou duidelijk worden hoe en wanneer de kerken opnieuw zouden opengaan. 

Intussen weten jullie dus ook allemaal meer dan ik nu. 
We hopen te kunnen starten op zaterdag 13 juni. 

Indien dit zo is dan hebben we op 13 juni om 17.00 u. de avondmis in H. Pius X, 
en in Sint-Rochus om 18.00 uur.  
Op zondag 14 juni in Sint-Rochus om 8.30 Ochtendmis en om 9.30 u. de Hoogmis.  

In H. Pius X hebben we dan om 11.15 u. de Hoogmis. 
Er zullen natuurlijk heel wat voorwaarden zijn die we in acht moeten nemen. 

Ik doe een gok, maar ik weet wel dat er nog een en ander zal veranderen. 
Een datum kan ik er nog niet op plakken, maar het wordt ten vroegste 8 juni. 

We zullen zeker rekening moeten houden met volgende wensen … 
Er zullen maximum 100 mensen worden toegelaten. 
Enkel de stoelen die in de middengang staan zullen gebruikt worden, 

de stoelen van de zijgangen worden niet gebruikt. 
Bij het binnenkomen zijn er mensen die ons verwelkomen 

en ons de weg wijzen. We zullen onze handen ontsmetten met gel. 
In H. Pius X zorgen we dat er op het hoogzaal 3 vensters open staan, 

zodat er voldoende luchtcirculatie is. 
In Sint-Rochus openen we de vensters in de weekkapel. 
We gaan binnen langs rechts van de middenbeuk en we gaan buiten langs links. 

Er is geen koor en geen orgel. 
Er wordt enkel een blaadje gegeven met de teksten voor de zondag. 

Er wordt geen vredeswens gegeven. 
Ik geef de communie. Ik reinig mijn handen en zet een mondmasker op. 

Voor de communie gaan we langs links uit de rij en langs rechts terug. 
Er wordt tijdens de viering geen collecte gehouden, 
maar mensen kunnen wel hun gave in het mandje leggen, 

achteraan in het mandje op de tafel, bij het naar buiten gaan. 
Mensen gaan na de viering, zonder dralen, naar buiten 

en blijven niet staan aan de deur 
maar gaan onmiddellijk op de weg of op de parking. 
Iemand zal buiten staan om te zorgen dat men afstand houdt 

en niet in groep blijft staan. 
Misschien zal er nog wel een en ander veranderen  

en we zullen meer weten na 3 juni. 
We zijn in elk geval héél blij dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten 

en dat we weer samen Eucharistie mogen vieren. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn en zeg het ook mee voort … 
 

 
 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 

 



 

HEILIGE PIUS X 
 
  

 

SINT-JOZEF 
 
 

 

 SINT-ROCHUS  
 
 
EEN PAAR WEKEN GELEDEN OVERLEED ANDRE DE RUIJTER. 

DEZE TEKSTEN KONDEN TOEN NIET WORDEN AFGEDRUKT 
OMDAT ER TE VEEL TEKST WAS … 

TEKST VAN MARC … 
 

Liefste papa 
Ik weet niet of ik hier vandaag deze tekst kan voorlezen, maar door het te schrijven weet ik dat 
mijn gedachten ook de jouwe zijn. We willen hier vandaag niet zijn, we willen geen afscheid 

nemen. Ik niet, jij niet. En dan is het even duidelijk: je gaat niet weg, je blijft voor altijd bij ons, in 
ons hart. Even is het duidelijk maar de gedachte is vluchtig, het is nog te vroeg, het moet nog 

wennen. 
Wat kan ik toevoegen aan wat je kleinkinderen en mijn zus hier vertellen? Ik kan alleen maar 

beamen dat jij voor ons de beste papa, de beste bompa bent. Iemand zei me, toen ik vertelde dat 
je overleden was: “na enige tijd komen de goede herinneringen meer en meer naar voren, en dat 
is goed zo”.  

Weet jij wat mijn eerste herinnering aan ons is? Ik was misschien 3 of 4 jaar en we woonden nog 
op de Menegemlei. Het had gesneeuwd en ’s morgens vroeg gingen we wandelen in het 

Boekenbergpark. We waren eerst, nergens nog voetstappen, een maagdelijk wit tapijt en als je 
dan achterom keek zag je onze sporen: jou grote voetstappen en mijn kleuterstapjes. Dezelfde 

dag of misschien een dag later kwam je me halen van het kleuterschooltje met de fiets. Die grote 
zwarte fiets met het kinderzadeltje rood met blauw. En ja vlak voor ons huis, aan de ingang van 
het park gingen we onderuit. Jij was geschrokken, maar we hadden niets, want de sneeuw was 

zacht, de sneeuw was wit. 
De herinneringen zijn talrijk: samen Lego bouwen, op zondag naar het vliegveld naar de 

sportvliegtuigjes gaan kijken of naar de Vogelenmarkt parkieten kopen voor onze Carl. Of in de 
zomer met heel de familie naar het bos in Grobbendonk picknicken en naar de bambi’s kijken. En 
als we wat groter waren, mee naar de beurs of het bouwcentrum om de stand op te bouwen. Of 

samen een rekenmachine gaan kopen voor het hoger middelbaar. Dat was toen het equivalent 
van wat nu een laptop is. Naar de zee in juli , naar de Ardennen op bezoek bij Mariette en Jules.  

En weet je nog toen je bij Gaston Delafaille in Peer de barbecue ontdekt had om daarna een 
fervente BBQ kok te worden.  En wie haalt nu zelfs zijn BBQ in de winter uit het tuinhuis? Ikke.  

En wie heeft ons leren fietsen? Wie heeft ons leren auto rijden?  
De herinneringen zijn eindeloos en ik ken er alleen goede. Ik hoop dat wij, jouw kinderen, je 
voorbeeld kunnen verder zetten met onze kinderen (en later onze kleinkinderen). Maar ik weet dat 

dat goed komt, want jij bent bij ons hier dicht in ons hart. 
 

Marc 
 

 
TEKST FONS … 



 
Lieve mensen, 

ook in de parochie gaan we André héél erg missen. Elke zondag was hij erbij … 
Louisa, 62 jaar samen getrouwd, héél schone jaren. 

En wat hebben jullie een tof gezin opgebouwd. De kinderen en de kleinkinderen. 
En wat hebben jullie ook nu niet héél veel gedaan en betekend voor hem, en alles was zo 

vanzelfsprekend.  
En André, dan denken we aan de Pidpa. Hij heeft zijn werk altijd héél graag en met héél veel zorg 
gedaan. En dat bracht natuurlijk al eens een verandering mee, Antwerpen, Lier, Grobbendonk … 

En we denken ook aan de zaak Deruco. Wat heeft hij ’s avonds, na zijn werk, 
nog voor de zaak gedaan… 

En toen André op pensioen ging bleef hij genieten van zijn werk op het Gerechtshof. Elke dag 
stipt om 9 uur op den tram. De mensen dachten dat hij naar zijn werk ging. 
Hij kende daar ook iedereen en volgde alles mee. 

En de vakanties aan zee waren onvergetelijk. Een maand elk jaar, en de kinderen en kleinkinderen 
die welkom waren. 

En toen de groep te groot werd had de zoon een appartement gehuurd achter den hoek en ’s 
morgens werden de pistolekes gebracht. Jullie hoorden allemaal bij elkaar. 

En ik vergeet nooit, een jaar geleden volgde hij ’s zondags de H. Mis op den TV. Eric Thielemans 
ging voor en na de viering stortte hij in elkaar en stierf.  
Ik vergeet ook nooit de Ziekenzalving. Hij deed mee en wilde ook de communie. 

En jullie maakten voor hem een afspraak met Dokter Houben, die zelf thuis op bezoek kwam en 
nog een onvergetelijk gesprek had met André over zijn beslissing, ongelooflijk. 

Louisa, wat ga je héél veel onvergetelijke herinneringen meedragen. Wees ook héél fier op Uw 
kinderen en kleinkinderen. En laat U maar in de watten leggen. 

En over André kunnen we blijven praten, maar ik wil eindigen met deze woorden : 
“André, jij kunt niet sterven, want je levensdraden zitten overal met mensen verbonden en in God 
kent de dood een nieuwe toekomst. Totaal afhankelijk heb je zelf willen leven met humor en met 

vreugde, met een luisterend oor en een hart dat zwaar werd van begrip. Aan jou zou ik nog héél 
veel willen vragen over levenswaarden en over levensmoed. In jouw bestaan hervindt mijn twijfel 

een nieuwe zin, in jouw aanwezigheid kent mijn kleinheid een nieuwe begin. En moge de Heer U 
zegenen en behoeden, moge de Heer zijn glans over U laten stralen en moge Zijn toekomst voor 

U opengaan. Amen. 
 
OP VRIJDAG 22 MEI HEBBEN WE AFSCHEID GENOMEN 

VAN FRANCISCUS D’JOOS, BOMPA SWA … 
We hoorden deze mooie teksten … 

 
Bompa, 
 

Ik kom je kamer binnen 
Een blik van herkenning 

Gevolgd door de woorden 
Dag schat, wat een eer u hier te zien 

We praten over de tramhalte die ze voor je raam bouwen 
Ik ben er zeker van dat je de stenen zou zijn gaan goedleggen als er een scheef lag 
Ik vertrek 

passeer je raam 
we zwaaien 

 
Bompa, 

  
Ik kom je kamer binnen 



Een blik van herkenning 
Een tram dendert voorbij 

Ik vertel over de tram 
Over dat we je kwamen halen voor die eerste rit 

Je kijkt naar me 
je kijkt door me heen 

Ik vertrek 
passeer je raam 
ik zwaai 

 
 

Lieve iedereen, 
 
15 mei was een gewone dag, niets bijzonders. Tot nu.  

Elk jaar zal er op 15 mei een momentje zijn waarin ik, met een hart dat overloopt van liefde, zal 
terugdenken aan mooie herinneringen.  

 
Bompa Swa, de stille genieter.  

Het zuiden van Frankrijk, Luxemburg, Rennesse, … Als het maar met de caravan was.  
 
Bompa Plaagstok, voor wie hem kent, spreekt dat voor zich.  

Een hoorbaar windje werden verdachte bromvliegen, waar jij natuurlijk absoluut niets van wist.  
 

Bompa Silicone, zoals ik ons papa eens heb horen zeggen, jij zou zelfs stenen aaneen metsen met 
siliconen.  

 
Bompa, in ieder huis heb je gebouwd, verbouwd en gecreëerd . 
Iedere week mochten we genieten van jouw aandacht en jij van de onze.  

Met 1 blik van jou naar Bomma spatte de liefde, de trots en de fierheid over jullie nageslacht er 
vanaf.  

 
Lieve iedereen,  

 
Op 15 mei zal er een momentje zijn waarin mijn hart overloopt van liefde en ik zal terugdenken 
aan een vergeten moment, een handeling, aan Bompa Swa.  

 
Ha, en elke woensdag, want dan eet ik hagelslag.  

 
 
Dag Pake 

Hier staan we dan, afscheid te nemen terwijl we daar eigenlijk helemaal nog niet klaar voor zijn. Er 
gaat van alles door ons heen, een tsunami van gevoelens, soms niet te verwoorden… maar toch is 

het meest aanwezige gevoel er een van dankbaarheid.  
Dankbaar om jouw leven, dat niet altijd even gemakkelijk was, maar wel erg zinvol. Want iedereen 

die hier nu is, draagt iets van jou met zich mee. Wij zijn allemaal geworden wie we zijn omdat jij in 
ons leven een rol speelde, bij de ene al wat meer dan bij de andere…maar toch… je aandacht, je 
liefde, je humor, je gouden handen, je altijd gelijk willen hebben, je ongeduld, je intelligentie, je 

mensenkennis, je nonchalance en nog zoveel meer hebben bij ons allemaal indrukken nagelaten, 
herinneringen gevormd, richting gegeven, gevoelens teweeggebracht!  

Je was niet de gemakkelijkste want recht door zee en klinkt het niet dan botst het wel, maar je was 
oprecht en een man uit een stuk, trouw aan je zelf en je hield van ons!  

Ons mama was je grote schat en voor haar ging je door het vuur. Wij kunnen haar nooit dezelfde 
aandacht schenken, maar we gaan wel voor haar blijven zorgen!  



Papa, je bent nu aan de overkant, de cirkel is rond, jij mag nu rusten en wij blijven je koesteren en 
wij dragen je altijd mee gewoon omdat jij  ons Swake, onze papa, ons pake ,onze bompa was! 

 
 

TEKST WARD WENE … 
Maand juni – Heilig Hart van Jezus en processiemaand  

 
Juni is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, ze telt 30 dagen. 
De naam is afkomstig van de licht- of maangodin Juno, in de Romeinse mythologie de vrouw van 

Jupiter. Zij was de beschermster van de vrouwen, het huwelijk, de geboorte, de Romeinse staat 
en patroonheilige van de stad Rome. 

 
21 juni begint voor ons de zomer. De sterrenbeelden van juni zijn tweelingen en kreeft. 
De gemiddelde dag duur is in juni het langst van alle maanden. 

 
Juni staat ook in het teken van de oogst.  

Sinds de twaalfde eeuw werden er illustraties voor de maand gemaakt, geïnspireerd door 
werkzaamheden op het veld. 

 
Natuurlijk zijn er ook over juni heel wat spreuken of gezegdes ontstaan. 
 

Juniregen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dan maakt hij boer en stadslui blij. 
Een boon in juni geplant, geeft vijftig in de hand. 

De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de zak. 
Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder. 

Is de juniavond mistig, dan is het weer met gaven kwistig. 
Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm. 
Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein maar fijn. 

Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, juni vult de schuren hoog. 
 

Een koude periode in juni noemt men schaapscheerderskou. 
 

Voor ons christenen is juni ook de Heilig Hartmaand. We vieren dan ook het feest van het Heilig 
Hart van Jezus. Het feest van het Heilig Hart ontstond in Frankrijk. In 1672 gaf de bisschop van 
Rennes aan de Congregatie van de heilige Johannes Eudes toelating om het feest van het Heilig 

Hart van Jezus te organiseren. 
In 1856 bekrachtigde Paus Pius IX het feest voor heel de kerk. 

 
Van devotie voor het beeld van het Heilig Hart van Jezus was er reeds sprake vanaf de 13de eeuw, 
een staande Christusfiguur in een lang geplooid gewaad, op de borst een vlammend hart, de 

handen zegenend, opgeheven of wijzend naar het hart. 
 

In de 19de en 20ste eeuw werd de devotie nieuw leven in geblazen door het bouwen van nieuwe 
kerken.  

De Sacré-Coeur in Parijs.  
Zij ligt op de heuvel Montmartre in het 18de arrondissement in Parijs en is toegewijd aan de Heilig 
Hartverering. De kerk valt op door haar witte uiterlijk. Wil je in de kerk komen wachten je eerst 

237 treden. De basiliek is gebouwd in 1887. 
 

Maar de gekendste voor ons in België is natuurlijk de Nationale basiliek van het Heilig Hart in 
Koekelberg. Het bouwen ervan was een initiatief van koning Leopold II naar aanleiding van de 

75ste verjaardag van België. Hij werd duidelijk geïnspireerd door de Sacré-Coeur in Parijs.  De kerk 
moest op het plateau van Koekelberg komen.  



De basiliek is een ontwerp van de Leuvense architect Pierre Langerock en neogotisch van stijl. Op 
12 oktober 1905 legde koning Leopold II de eerste steen. Het overlijden van de koning in 1909 

vertraagde het project. 
De werken lagen ook stil gedurende de eerste wereldoorlog.  

Na de oorlog werd kardinaal Mercier er de grote ijveraar voor.  
Intussen was het eerste ontwerp ouderwets bevonden en dus vervangen door een nieuw in art-

deco stijl. 
Om dit alles te bekostigen werden massale geldinzamelingen bij alle gelovigen in gans België 
gehouden. Uiteindelijk werd het de grootste art-deco kerk ter wereld met 3500 plaatsen.  

13-14 oktober 1951 werd ze ingewijd door kardinaal Van Roey. Vanaf 28 januari 1952 werd ze 
basiliek. Uiteindelijk zou het nog tot 1970 duren voor aleer ze volledig was afgewerkt.  

 
Het doel van de Heilig-Hartverering was elkaar te helpen om christelijker te gaan leven door 
godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus.  

Om dit te ondersteunen werden de Bonden van het Heilig Hart opgericht.  
In onze parochie reeds in 1906.  

Het was een van de eerste verenigingen in onze parochie.  
Ze overleefden dus twee wereldoorlogen.  

Ze werkten oorspronkelijk gescheiden voor vrouwen, mannen en kinderen. De bonden waren 
gekend voor hun maandelijkse missen, sterk gepromoot door Paus Pius X die een grote klemtoon 
wou leggen op de Eucharistie. 

 
Tussen de twee wereldoorlogen kenden de bonden hun meest triomfantelijke periode. 

Toen waren er meer dan 1000 leden.  
Zij richtten ook retraites, recollectieavonden en spreekbeurten in meestal met paters als sprekers. 

Eén sprong er echt uit, E.P. Mestdagh, de troubadour van het H. Hart die met zijn gitaar al 
zingend rondtrok.  
Eén van de grote voortrekkers van de Bonden was pater L. Arts, S.J. 

 
In 1955 waren er in onze parochie nog 576 volwassen leden en 60 jeugdleden. 

In 1956 werden Jef en Stan Van Looveren gevierd om hun 50 jarig lidmaatschap. 
Op 17 juni 1956 hadden de Bonden van het Heilig Hart een jubelcongres ter gelegenheid van 100 

jaar plechtige instelling van de Heilig Hart devotie door Paus Pius IX en 50 jaar decreet der 
veelvuldige communie door Paus Pius X. 
Het had plaats in het Sportpaleis en in de Antwerpse kathedraal. 

 
In maart 1964 werd voor het eerst de Bondsmis opgedragen met de celebrant met het aangezicht 

naar de mensen gekeerd. Er was toen ook een voorstel om in de vrouwen Bondsmis vrouwelijke 
lectoren te nemen. Geen enkele vrouw wou het toen doen… 
 

Maar tijden veranderen, van afzonderlijke Bondsmissen evolueerde men naar één maandelijkse 
Bondsdag in familieverband. Ook de naam veranderde.  

De Bond werd Kerk en Wereld.  
Maar zoals met zoveel, stilletjes aan verwaterde alles tot…. 

 
Het feest van het Heilig Hart werd vroeger met veel luister gevierd. Men plaatste het Heilig 
Hartbeeld voor de raam aan de straat versierd met bloemen. Er was ook een bloemenhulde aan 

het Heilig Hartbeeld in de kerk. 
 

In juni en september was er de sacramentsprocessie. 
Straten waar de processie passeerde werd er wit zand en bloemenblaadjes op de grond gestrooid 

en vlaggen aan de gevels gehangen. Hiervoor werden er zelfs speciale processievlaggen verhuurd. 
Processies hadden als doel de mensen hun geloof openbaar en ritueel te laten belijden.  



Al de verenigingen en de schoolkinderen gingen er in mee.  
Pastoor Holthof had tijdens Wereldoorlog II de opdracht gegeven om van de processiekleding en 

de kerkuniformen kleding te maken voor behoeftige kinderen. 
 

Na de oorlog werd de traditie van processies gauw terug hersteld.  
Voor “60 jaar kerk” in 1952 werd de processie aangaande kleding, materiaal en opvatting 

vernieuwd, vooraf gegaan met de nodige discussies en meningsverschillen en het vinden van de 
nodige financiële middelen. 
Pastoor Holthof was de grootste ijveraar ervoor… 

 
Ward Wené, 

1 juni 2020. 



 


