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 7 maart. HH. Perpetua en Felicitas.
17.00 u. Avondviering
Zondag 8 maart. Tweede Zondag in de Veertigdagentijd.
11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm.José Dewit.
SINT - JOZEF

Vieringen & woord- en communiedienst
zaterdag 7 maart om 18u woord- en communiedienst in de kapel.
zondag 8 maart om 11u45 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 7 maart. HH. Perpetua en Felicitas.

8.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Louis De Ridder en Maria.
Zondag 8 maart. Tweede Zondag in de Veertigdagentijd.
08.30 u. Ochtendviering.
09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Louisa
Gabriëls en Zlm. Maria Marien, vanwege OKRA, Zlm. Marcel Mechels, vanwege OKRA en Zlm. Yvonne Verschooren vanwege OKRA. Zlm. Maria Van Riet,
echtgenote van Frans Smeyers en Louis Verlaak en Zlm. Jeanne Cuyckens.
Maandag 9 maart. H. Francisca Romana.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 10 maart.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Woensdag 11 maart.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Donderdag 12 maart.

08.00 u. Ochtendviering.

Vrijdag 13 maart.
08.00 u. Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Zaterdag 14 maart.

8.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering.
BROEDERLIJK DELEN EN ONTWIKKELINGSHULP …
De Veertigdagentijd doet ons denken
aan mensen dichtbij en veraf …
Ward Bruynickx schrijft het volgende …
Ontwikkelingshulp
is weten wat nodig is
voor hen
om meer mens te kunnen worden
en beginnen
met te wroeten om ze de kans te geven
te wrikken aan vastgeroeste uitbuitingssystemen,
te geven van onszelf wat de moeite waard is
zodat ZIJ er iets mee kunnen doen.
beginnen
met te leren, wat zij aan, waardevolle cultuur bezitten,
met aan te nemen wat aan, waarheid zit
in hun verwijten,
te waarderen de mens die zij zijn …

beginnen met onze eigen zelfgenoegzame mentaliteit
te veranderen,
met ons eigen handel en wandel te versoberen;
en onze eigen-liefde een flinke deuk te geven
en beginnen
met ons erachter te zetten
achter wat voor hen
levensnoodzakelijk
en broodnodig is.
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
DE EERSTE COMMUNIE KOMT DICHTERBIJ …
Op zaterdag 16 mei om 11.00 u.
vieren we in de kerk van H. Pius X
de Eerste Communie.
Kinderen en ouders hebben zich serieus hierop voorbereid.
We hadden verschillende samenkomsten
en ook de Hoogmis werd dan telkens bijgewoond.
Op 15 maart komen ze weer samen
en je voelt ook dat ze dat héél goed doen.
We kijken reeds mee uit naar de grote dag !!!
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
AFSCHEIDSVIERING VAN BOB STAEKENBORGHS …
Op donderdag 27 februari hebben we afscheid genomen van Bob.
Héél veel mensen waren op de viering
en we voelden Bob ook héél dicht bij ons.
Bob en Mart zijn 60 jaar samen getrouwd
en het zijn ook écht onvergetelijke en héél mooie jaren.
Bob was lid van OKRA,
hij was oud personeelslid van Bell Telephone
en lid van verschillende natuurwandelingclubs.
Het was een heel ingrijpende viering
en iedereen voelde zich betrokken.
SINT ROCHUS
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN…
Maria Van Riet, echtgenote van Frans Smeyers (+) en Louis Verlaak (+),
geboren te Antwerpen op 12 april 1928 en overleden te Antwerpen ,(ZNA
Middelheim, op 22 februari 2020. Maria verbleef in Europasquare.
Jeanne Cuyckens, weduwe van Astère Coopman, geboren te Schellebelle op
28 november 1932 en overleden te Merksem, ZNA Jan Palfijn, Jan Welterslaan
11 B5 te Deurne.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

HET HERFSTFEESTENCOMITE KOMT SAMEN …
Op woensdag 4 maart worden we in Familia verwacht om 20.00 u.
om samen te kijken naar wat er nog kan gebeuren
op het eerste weekend van oktober 2020.
Zoveel jaren waren de Herfstfeesten niet weg te denken in Sinbt-Rochus.
Dit jaar zorgt Joris zeker nog voor de gekende “Quiz voor Alleman”.
Ook een etentje op zondag zal er waarschijnlijk nog in zitten.
Het is aan het Comité om te kijken wat het wordt.
Zij hebben het zoveel jaren gedaan
en het vraagt toch ook telkens een grote inspanning.
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE …
Op donderdag 5 maart krijgen we de kans
om samen te bidden en ons even te bezinnen.
De Veertigdagentijd nodigt ons ook uit.
Zie je kans om er even bij te zijn?
EUCHARISTIEVIERING BOTERLAARHOF …
Op donderdag 5 maart om 14.30 u. worden we verwacht.
Het wordt een viering die in het teken zal staan
van de Veertigdagentijd en de voorbereiding op Pasen.
Kom je ook meevieren?
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA – NAMIDDAG …
Op maandag 9 maart ontmoeten we elkaar weer
op de pastorie om 14.00 uur.
Je komt toch ook ?
PAROCHIERAAD OP WOENSDAG 11 MAART …
Op 11 maart worden we inderdaad weer verwacht in Familia
en dit om 20.00 uur.
De vorige parochieraad waren we met héél veel mensen aanwezig.
Ook nu kijken we er weer echt naar uit.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!
KWB NODIGT UIT VOOR BOWLING …

Bowling
De traditie onder de tradities: de KWB-voorjaarsbowling !
We nodigen alle sportieve leden uit om de
uitdaging aan te gaan, en mee te dingen naar
de - unieke - bowlingtrofee.
Op vrijdag, 6 maart zijn er voor KWB SintRochus vijf speelbanen gereserveerd bij
Bowling Stones, Autolei 113 in Wommelgem. Aanvangsuur: 19.30 u.
Gedurende drie spelletjes kan je het beste van jezelf geven tijdens een poging de
meeste kegels omver te gooien. Heb je thuis een schouw of een chique dressoir, en is

daar nog een leeg plekje? Doe dan je best om de trofee een jaar lang in je woonkamer
te laten pronken, net zoals Margo en Luc het afgelopen jaar deden…
Praktisch:
- We gaan voor een gezellige avond. Ook al werp je kemels i.p.v. kegels…
- Wees minstens een kwartiertje op voorhand aanwezig (ten laatste 19.15 u), kwestie
van tijdig je passende schoenmaat te vinden, en de ploegen in te delen.
- Inschrijven kan met ‘n mailtje aan kwbsintrochus@gmail.com of met een telefoontje
naar Frank (03/322 48 56), graag ten laatste op 1 maart.
- Prijs: ongewijzigd 15 € per deelnemer voor 3 spelletjes, vooraf over te schrijven
naar de KWB-rekening (BE93 3200 4349 4567) met vermelding: ’bowling 2020’.

Zet ook alvast in je agenda:
Maandag, 13 april: Paasontbijt.
Zondag, 26 april: Stadswandeling met Jos

Smos 2.

OKRA NODIGT UIT VOOR VIERING VAN DE JARIGEN …
Op donderdag 3 maart in de namiddag.
Kom je ook meevieren?
OKRA NODIGT UIT VOOR MUZIEK EN BILJART …
Op dinsdag 10 maart in de namiddag.
Thema: “Dansen in de tijd van Händel”.
OKRA NODIGT UIT …
Op woensdag 11 maart Open Themadag van de Seniorenraad Deurne:
“Vlaanderen- Wallonië” in cc Deurne, Frans Messingstraat.
Deuren om 13 u. Aanvang : 13.30 u.
Vertrek met bus 19 om 12.35 u. aan de Van den Hautelei.
OKRA NODIGT UIT VOOR GROOT BESTUUR …
Op donderdag 12 maart om 10.00 uur.
OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST …
Op donderdag 12 maart in de namiddag.
Héél welkom !!!
WE HEBBEN AFSCHEID GENOMEN VAN MARIA VAN RIET
EN VAN JEANNE CUYCKENS …
Héél veel mensen in onze parochie kennen Maria nog,
de echtgenote van Frans Smeyers en van Louis Verlaak.
Een héél lieve vrouw,
die héél veel gedaan heeft in onze parochie.
Ook al woonde ze reeds lang in Deurne-Noord,
toch bleef ze écht gehecht aan Sint-Rochus
en héél dikwijls was ze, samen met Louis, aanwezig op de activiteiten hier.
We hebben allemaal héél veel goede herinneringen aan haar.
OOK HEBBEN WE AFSCHEID GENOMEN VAN JEANNE CUYCKENS.

Godelieve schreef deze mooie levensloop …
Levensloop Cuyckens Jeanne . Overleden op 22/02/2020.
Jeanne Cuyckens werd geboren op 28 september 1932 in Schellebelle, in het
gehucht Bruinbeek, in een landbouwersgezin met 3 dochters en 2 zonen. Ze beleefde
er de woelige oorlogsjaren. Hun gezin bood onderdak aan een familie uit Antwerpen,
vluchtend voor de vliegende bommen. En Antwerpen zou een grote rol beginnen
spelen in het leven van Jeanne.
Als tiener hielp ze op de ouderlijke boerderij. Zo vertelde ze graag gedreven dat ze
als 16-jarige, ’s morgens, alleen, met 6 koeien van de Bruinbeek naar de Wichelse
meersen trok, met boterhammendoos, en ’s avonds terug naar de boerderij afzakte.
Ze wist van wanten.
Ze leerde Astère uit Wichelen kennen en ze maakten snel trouwplannen. Antwerpen
lonkte. Broer Jef en Rachel, en zus José en Noël waren al een bakkerij begonnen in ’t
Stad en dat werkte inspirerend voor Jeanne en Stère. Ze volgden hun familie en
trouwden op 6 december in Schellebelle. Een vereiste om een kruidenierszaak over
te nemen in het Sint-Andrieskwartier.
Ze raakten er snel ingeburgerd en genoten van de speciale sfeer op en rond het “
Pleintje”. Alle klanten noemden haar Jeanneke en Stère deed graag mee.
Na 18 jaar stopten ze met de winkel en ze verhuisden naar de nabijgelegen Lange
Vlierstraat waar ze de kotmadame en de kotmeneer werden van menige studenten.
Ondertussen waren ze lid geworden van de wijnclub, maakten zelf wijn van
topkwaliteit, ze genoten van reizen naar Amerika, naar Tenerife, van Europese
cruises, van een lekker etentje. Samen trokken ze naar de dokken om er vooral
paling te pakken, maar nog liever gingen ze samen of met vrienden een palingske
gaan eten in Overmere-Donk of op Sint-Anneke.
Ze verlieten ’t Stad en verhuisden naar Deurne en vonden een vaste stek in de buurt
van de Bosuil en werden supporters van den “Antwerp”.
Jeanne en Stère waren 64 jaar getrouwd. Zij deed al het mogelijke om Stère te
helpen. Ondanks haar intensieve, nooit aflatende inzet, werd hij opgenomen in het
ziekenhuis en later in het woonzorgcentrum waar hij op 1 januari 2019 overleed, net
geen 90 jaar.
Het “alleen-zijn” viel Jeanne zwaar.
Er kwam dagelijks verpleging, huishoudhulp, maaltijdbedeling maar ze zei vaak : “ Ik
had mijnen ouden dag toch anders voorgesteld !”
Na een eerste behandeling in het ziekenhuis vertoefde ze een tweetal maanden op
kortverblijf in het woonzorgcentrum de Pelikaan en begin januari kwam ze weer naar
huis.
Maar ze verzwakte en werd opnieuw opgenomen in het Jan Palfijnziekenhuis. Daar
kwam bij een zoveelste babbel, het verleden vaak aan bod. En ze zei onlangs nog,
Stère en ik, wij hebben het eigenlijk heel goed gehad.
Een berustend gevoel,waarmee Jeanne, Jeanneke, tante Jeanne, zachtjes is
ingeslapen.

