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

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 
ZONDAG om 9.30 u. viering. 

Elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering. 
Elke VIERDE zondag van de maand woord en communiedienst. 

 
 

HEILIGE PIUS X 
  
Zaterdag 20 juni. Onbevlekt Hart van Maria. 

17.00 u. Avondviering  
Zondag 21 juni. Twaalfde Zondag door het jaar. 

11.15 u. Plechtige hoogmis.  
 
 

SINT- JOZEF 
 

De planning voor onze parochie in de maand juni is als volgt: alle vieringen zullen 
plaats vinden in de grote kerk. 

 
 
zaterdag 20 juni      18u  eucharistieviering 

 
zondag 21 juni      11u45      eucharistieviering 

 
zaterdag 27 juni      18u   eucharistieviering 

 
zondag 28 juni      11u45      eucharistieviering 
 

Iedereen is welkom. 
 

We plannen de ingang te gebruiken bij het binnenkomen langs rechts en als uitgang 
de andere zijde (aan de oude doopvont) en een Mariabeeld (kaarsjes). 
 

 
 

SINT ROCHUS 
Zaterdag 20 juni. Onbevlekt Hart van Maria juni.  

08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.  
Zondag 21 juni. Twaalfde Zondag door het jaar. 

08.30 u. Ochtendviering  



09.30 u. Hoogmis  Zlm. Rafaël Van Overmeir, Anna Nuygen Thi Nen;  

Zlm. Josée Joossens; Zlm. Staf Verhesen; Zlm. Victor Deprince; Zlm. Jos 
De Vos; Zlm. Guy Hendrickx; Zlm. André De Ruijter; Zlm. Franciscus  

D’ Joos; Elvira Dockx; Mark Simons en Madeleine Schmitz. 
Maandag 22 juni. H. Paulinus van Nola, H. Johannes Fisher,  
en H. Thomas More. 

08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 23 juni.  

08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u  Avondviering 
Woensdag  24 juni. Geboorte van Johannes de Doper.  

8.00 u. Ochtendviering 
19.00 u.  Avondviering 

Donderdag 25 juni.  
8.00 u. Ochtendviering 

Vrijdag 26 juni.  
08.00 u. Ochtendviering 
19.00 u. Avondviering 

Zaterdag 27 juni. H. Cyrillus van Alexandrië.  
08.00 u. Ochtendviering 
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. 
 

 
HET ARTIKEL VAN WARD … 
 

De eeuwige roos… 
Ik geef je een roosje mijn roosje… 

 
Juni wordt ook de rozenmaand genoemd omdat deze bloemen dan in hun volle 
pracht in bloei staan. 

 
De wetenschappelijke naam is Rosa.  

Miljoenen jaren geleden bloeiden er al rozen op aarde. 
De’ oudste fossiele rozenblaadjes die in Californië gevonden zijn moeten ongeveer 40 

miljoen jaar oud zijn. 
De wilde planten werden reeds in de oudheid gekweekt voor speciale doeleinden. Ze 
voelden zich het best thuis op ruig terrein, ze waren sterk en taai en bestand tegen 

barre weersomstandigheden. Ze bloeiden maar een keer per jaar maar lang en 
uitbundig. 

De Chinezen hadden al rozentuinen in 2000 voor Christus en maakten 
geneesmiddelen uit rozen. 

De Perzen maakten al rozenolie. 
 
Rozen waren gekend door Grieken, Romeinen en Egyptenaren en ook in Afrika.  

In het oude Griekenland was de roos nauw verbonden met de godin Aphrodite.  
Zij beschermde het lichaam van Hector met de onsterfelijke olie van de roos.  

Rozen werden gebruikt voor rituelen en om de tempels en paleizen te versieren. 
De Romeinen dachten dat de geur ziekten op afstand hield. 



Ze kroonden ook hun zegevierende veldheren met rozen. 

Naar aanleiding van de kerstening van het Romeinse Rijk identificeerde men de roos 
met de Maagd Maria.  

Voor de vroege christenen symboliseerde de roos de vijf wonden van Jezus, later 
was zij  ook symbool voor het bloed van de martelaren.  
Het symbool van de roos leidde uiteindelijk tot ontstaan van de rozenkrans en 

andere devotionele gebeden in het christendom. De rozenkrans was een vervanging 
voor het gewone volk van de 150 psalmen die kloosterlingen uit hun hoofd konden 

opzeggen.  
In 1400 hadden de Franciscanen al een Crown Rozenkrans van de zeven vreugden 
van de Heilige Maagd Maria. 

 
De rozenkrans of paternoster. 

Gebedssnoer in gebruik in de Rooms katholieke kerk en bestaat uit 6 grote en 53 
kleine kralen. 

Het rozenkransgebed behelst 15 onze vaders en 150 wees gegroeten. 
Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis 
van Jezus overwogen. 

 
De kruisvaarders brachten de rozen mee uit Klein- Azië. 

In de tweede helft van de zestiende eeuw werden rozen vooral geteeld in de tuinen 
van de paleizen. 

Keizerin Joséphine de Beauharnais (1763 – 1814), vrouw van Napoleon had een 
grote rozentuin bij haar huis Malmaison daar stonden al de toen gekende 
rozenvariëteiten in.  

In de 18de en 19de eeuw stonden de pronktuinen overal vol met rozen.  
Men is daarmee gestopt wegens de te grote kosten. 

 
Rozen bestaan in duizenden variëteiten van de meest primitieve roosjes 
rechtstreekse afstammelingen van de oerrozen tot de meest veredelde, het resultaat 

van groene spitstechnologie. 
We kennen onder meer miniatuurrozen, Engelse rozen, heesterrozen, trosrozen, 

groot bloemige rozen, stamrozen, treurstamrozen, klimrozen, enz…  
 

Het ontwikkelen van nieuwe variëteiten is nooit gestopt. 
 
Rozen liggen aan de basis van veel betekenissen en symbolieken. 

De meest gekende symboliek voor de roos is liefde, vreugde, geluk en genegenheid. 
De doornen staan symbool voor het gegeven dat leven en liefde niet altijd over rozen 

gaan. 
 

Ook de kleuren hebben een betekenis: 
-rode roos; hunkering naar liefde, opoffering en devotie, 
-witte roos; echte liefde en geestelijke puurheid, onschuld, zuiverheid, nederigheid, 

vriendschap en geboorte, 
-blauwe roos; hemelse liefde, 

-gele roos; kies voor mij, innige vriendschap en verbondenheid, 
-roze roos; mijn hart behoort aan jou, 



-oranje roos; vrolijkheid, warmte, gezelligheid, plezier, sportief, feestelijk, 

-zwarte roos; afscheid en vaarwel, het is uit, het gaat je goed. 
 

Het aantal rozen dat men geeft heeft ook een betekenis. 
1 roos; liefde op het eerste gezicht, 
2 rozen; vragen, huwelijksaanzoek, 

3 rozen; troetelen, 
enz…. 

15 rozen; verontschuldigen, spijt. 
 
Maar rozen worden ook aangewend voor andere doelen namelijk het fabriceren van 

rozenolie en rozenwater. 
Rozenolie is een etherische olie die wordt gewonnen door distillatie van de 

rozenblaadjes. 
Men deed het al in de oudheid. 

Maar nu zijn er massale velden hiervoor aangelegd. 
Rozenolie wordt hoofdzakelijk verkregen uit de rosa centifilia gekweekt in Bulgarije, 
Turkije, Rusland, Pakistan, India, Oezbekistan, Iran en China en de rosa damascena 

geteeld in Marokko, Frankrijk en Egypte. 
Er is 3 ton bloemenblaadjes nodig voor 1 liter olie. 

De bloemen worden met de hand geplukt. 
De Bulgaarse rozenvallei wordt beschouwd als het wereldcentrum voor de roosolie-

productie. 
Omringd door de Balkanberg en Sredna Gora heeft de vallei een ideale 
bodemstructuur, luchtvochtigheid, bewolking en neerslag. 

Het is de thuisbasis van de rozenplantages van Alteya. 
De olie heeft een lichtgele kleur. 

Rozenolie is een complexe mix van meer dan 300 componenten. 
1 kg echte Bulgaarse rozenolie kost meer dan 5000 euro. 
Rozenolie wordt gebruikt in dure parfums, luchtverfrissers en in de aromatherapie, 

anti–rimpel gels en rozenolie zou ook genezende eigenschappen hebben. 
Rozenolie wordt gebruikt voor huidproblemen, astma, hoest, depressie, hoofdpijn en 

slapeloosheid. 
Het wordt ook gebruikt voor het parfumeren van suiker, chocolade, tabak en 

likeuren. 
 
Rozenwater is een bijproduct dat vrijkomt bij de distillatie van de rozenblaadjes bij 

de oliewinning. 
Het wordt gebruikt als gezichtsreiniger en kalmeert en verzacht de huid. 

 
Rozen inspireerden ook vele kunstenaars, 

en kwamen ook in vele liedjes voor. 
Iedereen kent natuurlijk De roos van Ann Christy. 
 

Ik zeg dat liefde als een bloem is 
waarop de zon haar stralen strooit 

ze is het hart zo bang en breekbaar 
zo wankel en zo broos 



ze is de droom bang voor ’t ontwaken 

omdat ze dan de waarheid hoort 
ze wacht op wie haar nu wil plukken 

op wie haar stralen streelt 
zo bang om vroeg te sterven 
voor ze werkelijk heeft geleefd… 

 
 

Ward Wené, 
Ik geef je een roosje mijn roosje… 
nu corona misschien toch voor een tijdje 

voorbij is! 
juni 2020  

 

 
 
 

 

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT. 
 
HEILIGE PIUS X 
 
VIERINGEN IN ONZE KERK OPNIEUW GESTART … 

 
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 
zijn onze vieringen terug gestart. 



We waren héél blij dat we weer opnieuw konden samenkomen 

om te bidden en te vieren. 
We hebben elkaar veel weken moeten missen. 

Voorlopig is het nog zonder orgel en zonder ons koor, 
en ook zonder dat we zelf konden zingen. 
Blijf mee zorgen voor Uw gezondheid 

en samen kijken we uit naar de tijd dat alles weer héél gewoon wordt. 
 

 

SINT-JOZEF 
  
VIERINGEN IN ONZE KERK VANAF 20 JUNI … 
Je zag hier hoger dat vanaf 20 juni 

alles weer gewoon is voor de vieringen in onze kerk. 
We zijn héél blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten 

om samen te bidden en te vieren… 
 

 

SINT-ROCHUS  
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN 
 

Franciscus D’ Joos, “Bompa Swa” 
echtgenoot van Angèle Foubert, 

geboren te Deurne op 22 december 1936 
en overleden te Deurne, WZC Europasquare, 

op 15 mei 2020. 
Madeleine Schmitz, weduwe van Louis Ruts, geboren  
te Antwerpen op 21 september 1925 en overleden te Deurne,  

AZ Monica, op 6 juni 2020, Dordrechtlaan 60. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  

 
FAMILIA IN HET NIEUW … 
De mensen van Familia hebben niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. 

Op maandag 8 juni konden ze dan ook héél feestelijk openen. 
Er is héél hard gewerkt en alles is pik fijn in orde. 

Je moet bij gelegenheid écht eens komen kijken en mee genieten. 
 

KWB WIJKMEESTERSVERGADERING … 
We kwamen samen op vrijdag 12 juni. 
We hebben er samen naar uitgekeken en het werd weer  

een onvergetelijke avond. 
Een héél sterke ploeg van vrienden. 

 
 

 
 



PETER GIJS LAAT ZICH HOREN VANUIT VENEZUELA … 

 
DE TIJD TIKT 

 
Tijdens mijn seminariejaren (1970-79) was Herman van Veen zeer populair.  
Ook op het seminarie was hij goed gekend  

en werden zijn liedjes zeer regelmatig gespeeld bij bezinningen en vieringen.  
Vooral Suzanne was zeer geliefd.  

De tekst en melodie is oorspronkelijk van Leonard Cohen. 
 
Ik weet niet of er nog de mooie gedachtenisprent hangt  

bij de ingang van kapel met de tweede strofe:  
“En Jezus was een visser…”.  

Ik ben er in vele jaren niet meer geweest. 
Het liedje had voor ons en heeft nog steeds voor mij een bijzondere betekenis.  

Hij houdt de gedachtenis levend aan Ludo, Marc en Jan,  
onze studiegenoten die bij een auto-ongeluk (21-01-1972) om het leven kwamen.  
De coronatijd bracht me toevallig terug bij dit lied.  

Ik besef nu dat het lang geleden is.  
Tempus fugit. En toch word ik weer stil en weemoedig bij dit lied. 

 
Herman van Veen heeft verscheidene liedjes over de Tijd.  

Je vindt ze allemaal op internet.  
Maar dit  “De tijd tikt” is toch wel bijzonder: 
 


