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

 
HEILIGE LODWIJK VAN MONTFORT 
 

ZONDAG om 9.30  viering 
 

elke DERDE zondag van de maand koffie na de viering 
 

elke VIERDE zondag van de maand woord- en communiedienst 
 
 

Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in 
het parochienieuws 

 
 
 

HEILIGE PIUS X 
  

Zaterdag 28 december. HH. Onschuldige Kinderen. 
17.00 u. Avondviering.  

Zondag 29 december. H. Familie. Jezus, Maria en Jozef. 
11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Jos Van Gestel. 
Woensdag 1 januari. Nieuwjaar 

11.00 u. Hoogmis 
 

 
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 28 december. HH. Onschuldige Kinderen. 

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



Zondag 29 december. H. Familie. Jezus, Maria en Jozef. 

08.30 u. Ochtendviering. 
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Ludo 

De Backer; Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie; Zlm. Louis Pieters; 
Zlm. Mieke Verspecht en Zlm. Marie-José De Schutter. 
Maandag 30 december.  

08.00 u. Ochtendviering. 
Dinsdag 31 december. H. Silvester. 

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
Woensdag 1 Januari. NIEUWJAAR. 

10.00 u. Hoogmis. 
Donderdag 2 januari. 

08.00 u. Ochtendviering.  
Vrijdag 2 januari. 

08.00 u. Ochtendviering. 
19.00 u. Avondviering. 
 

 
  

LEVENSLOOP FONS HOUTMEYERS (zesde deel) 

 

Onze vader is gestorven, op vierenzestigjarige leeftijd, op 24 februari 1977. 
Ik wad dus nog onderpastoor in Sint-Rumoldus. 

Het was een héél groot verlies voor ons. 
Ons Sandra en onze Juul waren nog niet getrouwd. 
De huwelijksdatum van ons Sandra lag wel vast en vader had héél  

uitdrukkelijk gevraagd om het huwelijk op die datum te laten doorgaan, 
wat ook gebeurd is. 

Ons Sandra en Karel trouwden dus en zij bleven in het ouderlijk huis wonen. 
Ons huis was groot, want we hadden daar gewoond met vader en moeder 
en met negen kinderen. 

Er was ook een grote stal en schuur aan ons huis. 
In het huis werd een mooi appartement ingericht voor ons moeder 

en veel dingen gebeurden samen. 
Toen de twee kinderen kwamen zorgde ons moeder heel veel voor hen 

en dat gaf haar ook terug heel veel levensmoed. 
Zij kon terug volop bezig zijn en dat maakte haar sterk. 
Onze Louis, die héél dichtbij woonde, kwam elke dag 

en ook van de werklieden bij onze Louis 
waren er verschillende die bij ons moeder eens binnenvielen 

om iets te drinken of om even op adem te komen. 
Er was een kleine schaduwzijde. 

Toen ons moeder dus oud was vroeg ik haar 
of ze na de middag toch tijd nam om te rusten 
en in de zetel te zitten. 

Ik hoor haar nog antwoorden : “Wat zouden ons mannen zeggen 
als ze mij in de zetel zien zitten?” 



Het was voor haar zo gewoon dat ze bezig was en werkte. 

Ik vergeet ook nooit dat ik op een donderdagvoormiddag thuis kwam, 
en het eerste wat moeder zegde was :”Vandaag zou ons Juliake dertig jaar 

zijn geworden.”  
Juliake was gestorven toen ze een half jaar oud was. 
Wij spraken thuis nooit meer over haar. 

Maar voor een moeder is dat wel héél anders, zij vergeet haar kind niet. 
Toen ik dan in Geel pastoor werd kwam ons Sandra en Karel elke zondag naar Elsum 

naar de Mis. 
Toen de kinderen kwamen zagen we hen natuurlijk elke zondag samen. 
De afstand was 9 Km. maar dat is nooit een probleem geweest. 

Na een jaar of zeven is ons moeder dan bij mij komen wonen op de pastorie. 
Het was een zalige tijd. 

Ons moeder kookte en wij waren héél veel samen. 
Toen het voor haar moeilijk werd om te koken 

gingen we elke dag bij een van mijn broers of zussen eten. 
Ik kon en ik kan niet koken, maar dat is nooit een probleem geweest. 
Vele mensen van Elsum kenden ons moeder en in de Kempen was toen de 

achterdeur altijd los en héél regelmatig liepen mensen binnen.  
Ons moeder is dan, na een jaar of vijf, uit het bed gevallen 

en had haar heup gebroken. 
Het werd hospitaal en daarna ging ze naar het rusthuis in Westerlo. 

Ik was op tien minuten in het rusthuis  
en ik ging elke dag op bezoek. 
Voor haar was dat geweldig en het was altijd heel gezellig. 

We waren er ook nooit alleen want broers en zussen 
en mensen van de familie kwamen héél veel op bezoek. 

Ons moeder is dan, in het rusthuis, gestorven op 26 oktober 1987. 
Ze werd begraven op 31 oktober. 
Ik was in juli op het Bisdom geroepen met de vraag 

om pastoor te worden in Sint-Rochus. 
Ik had geweigerd en ik had gezegd dat ik in elk geval in Geel bleef 

zolang ons moeder leefde. 
Op 3 november werd ik opnieuw op het Bisdom geroepen 

en dan werd de vraag gesteld of ik Deken wou worden in Heist op den Berg. 
Ik was kwaad dat ik, een paar dagen na het overlijden van moeder terug 
op het Bisdom werd geroepen. 

Ik vroeg dan hoever het zat in Sint-Rochus 
en het antwoord van Vicaris Raes was 

dat er niemand was gevonden en dat de Priesters van Deurne 
zelf zouden zorgen voor wat er daar moest gebeuren. 

Ik heb dan gezegd dat ik naar Sint-Rochus zou gaan en dan is ook 
alles heel vlug gegaan. 
In St.-Rochus was Pater Leroy en samen met Fik Marissens, Jan Henkens 

en Louis De Ridder hadden zij reeds een paar maanden alles draaiend ge- 
houden en zij werkten samen verder tot 3 januari 1988. 

Ik heb aan hen nog vele jaren héél veel hulp en steun gehad. 
En voor de rest weten jullie zelf evengoed als ik 



dat er in Sint-Rochus nog héél veel leeft en heel goed werkt. 

Ik ben hier intussen 32 jaar actief en altijd héél, héél gelukkig geweest. 
In St.- Rochus zijn méér dan 150 mensen, als vrijwilliger, actief  

en hier kan alles. 
(volgende week schrijven we verder …) 
 

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  

 
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 

Op donderdag 26 december worden we weer verwacht 
voor de viering die nog in het teken zal staan van Kerstmis. 
We zingen samen de meest gekende kerstliederen. 

Probeer er ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!! 
 

 
 

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) 



* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00,  

   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 
 

woensdag 25 december (4de) * EERSTE KERSTDAG 
11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk 

donderdag 26 december (4de) * TWEEDE KERSTDAG 
vrijdag 27 december (4de) 

zaterdag 28 december (4de) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 
zondag 29 december (5de) 

11.45 woord- en communiedienst in Sint-Jozefkerk 
maandag 30 december (5de) 

dinsdag 31 december (5de) 
13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof 

woensdag 1 januari (1ste) * NIEUWJAARSDAG 
donderdag 2 januari (1ste) 
vrijdag 3 januari (1ste) 

zaterdag 4 januari (1ste) 
18.00 eucharistieviering in weekkapel 

zondag 5 januari (1ste) 
11.45 eucharistieviering in weekkapel 
 

Op dinsdag 24 december om 20u kerstwake met samenzang en originele vertelling in 
de kerk van H. Lodewijk van Montfort, gelegen in de Sevillastraat 89. 

Op woensdag 25 december om 11u45  stemmige kerstviering in Sint-Jozef met 
samenzang en originele vertelling. 

Laatste weekend van 2019: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef: 

Op zaterdag 28 december om 18u, gebedsdienst voorgegaan door Josée Rombouts. 

Zondag 29 december om 11u45 eucharistieviering, muzikaal opgeluisterd. 

 
Het parochieblad Kerk en Leven wil in 2020 nog meer diepgaande en zinvolle artikels 

aanbieden en ook informatie uit eigen omgeving. Een abonnement kost 38 euro voor 
48 nummers en kan je bestellen op het parochiesecretariaat. 



Vacature voor Deurne, St.-Jozef: 

KOSTER, vrijwilliger vanaf 5 januari 2020.  Meer informatie bij Pol Hendrix. Tel. 
03/322.51.66 

MEDEWERKER PAROCHIESECRETARIAAT voor permanentie en administratieve taken 
op vrijwillige basis. Meer informatie bij Josée Rombouts.  Tel. 03/298.38.90 

 

 
SINT ROCHUS 

  
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN… 
Louis Pieters, echtgenoot van Josée Wery, geboren te Deurne op 21 april 1933 

en overleden te Edegem op 8 december 2019, Herentalsebaan 454. 
Mieke Verspecht, partner Paul Claus, geboren te Antwerpen op 4 oktober 1952 

en overleden te Borgerhout 9 december 2019, Van Havrelei te Borgerhout. 
Marie – José De Schutter, geboren te Lier op 21 oktober 1929 en overleden 

te Deurne op 12 december 2019, Ruggeveldlaan 55 te Deurne. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD … 
Op vrijdag 26 december te 14.30 u. komen we samen voor 

onze Kerstviering met héél gekende kerstliederen. 
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!! 

 
KWB NODIGT UIT VOOR WIJKMEESTERSVERGADERING … 
Op vrijdag 27 december worden we om 20.00 uur verwacht in Familia. 

We willen zeker nog napraten over “De Warmste Week” , 
en er is zeker nog een en ander te vertellen over onze werking 

van het voorbije jaar. 
We kijken natuurlijk ook vooruit naar 2020. 
Samen maken we er immers weer een héél belangrijk jaar van. 

Probeer er zeker ook bij te zijn. 
We hebben elkaar héél hard nodig. 

 
 

UITWUIVEN FONS HOUTMEYERS … 
 
 

WAT GAAT ER VERANDEREN ? 
 

Ik wil er héél duidelijk in zijn. 
Vanaf 1 januari 2020 zal ik geen wedde meer trekken, maar wel pensioen. 

Dat zal dus anders zijn. 
Ik ben dan ook geen pastoor meer van Sint-Rochus en H. Pius X. 
In feite wat dat ook reeds zo. 

Sinds de start van de Pastorale Eenheid “ De Heilige Christoffel” was ik, 



samen met nog vier andere Priesters van de Pastorale Eenheid 

gedegradeerd tot onderpastoor, zoals ik het was van 1964 tot 1974. 
Fabio Texeira is, sindsdien de enige pastoor hier. 

Er verandert dus niets. 
Ik blijf dus ‘sacerdos in aeternum’ . 
En ik blijf, als vrijwilliger, hetzelfde werk doen zoals ik deed sinds 3 januari 1988. 

Ik blijf ook wonen op de pastorie en er verandert niets. 
Zolang ik gezond blijf en het graag doe 

zal ik dus identiek hetzelfde werk blijven doen na mijn pensionering. 
En ik doe het inderdaad nog héél graag. 
Er zal dus inderdaad, hopelijk nog lang, niets veranderen… 

 


