DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN
MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.
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
Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in
het parochienieuws
HEILIGE PIUS X
Zaterdag 22 februari. Cathedra van de H. Apostel Petrus.
17.00 u. Avondviering.
Zondag 23 februari. Zevende Zondag door het Jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor.
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 22 februari. Cathedra van de H. Apostel Petrus.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.
Zondag 23 februari. Zevende Zondag door het Jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons koor. Jgt. Jan

Peeters; Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie; Zlm. Emmy Rommens.
Maandag 24 februari.
08.00 u. Ochtendviering.
Dinsdag 25 februari. H. Walburgis.
08.00 Ochtendviering.
19.00 u. Avondviering.
Woensdag 26 februari. Aswoensdag.
08.00 u. Ochtendviering met askruisjes.
19.00 u. Avondviering met askruisjes.
Donderdag 27 februari. Zalige Maria van Jezus.

08.30 u. Ochtendviering.
Vrijdag 28 februari.
08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Zaterdag 29 februari.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey.
WIE LUISTERT ZIET BETER …
Eenzaamheid is in onze maatschappij een groot probleem,
zowel bij jong als bij oud.
Iedereen heeft nood om af en toe z’n verhaal te kunnen vertellen,
om beluisterd te worden.
Door oprecht te luisteren, zie je de ander pas echt staan.
Luiteren is tijd durven verliezen.
Luisteren is niet jouw antwoord geven,
wel jouw aandacht.
Luisteren is de ander volgen.
Laat de ander vinden.
In het luisteren ervaart de ander
dat je van hem houdt.
Wie durft luisteren, voelt niet meer de drang
om de ander te verlichten,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.
Wanneer luisterde jij voor het laatste
écht naar iemand?
Wanneer vroeg je iemand voor het laatste
om te luisteren naar jouw verhaal?
Luister en laat je beluisteren.
(naar Bond Zonder Naam)

Sint- Franciscus
Het is gedaan met al die ijdle dingen!
De maan speelt op de zilvren avondfluit;
hij zingt nu niet meer mee, dat lied is uit,
een schooner stem kon in zijn ziele dringen.
Hij zal in d' afgrond van Gods liefde springen,
trekt zijn verleden en zijn kleéren uit,
en in een pij, met zijne ziel als luit,
gaat hij al beedlend langs de huizen zingen,
zingt voor den wolf, de vogels en de bloemen,
kan al wat leeft zijn broers en zusters noemen,
de Liefde zingt hem mager als een riet.
In zulke pure mensch wil God staan branden,
boort hem Zijn vuur door voeten, hart en handen.
Uit elke wonde juicht het zonnelied!

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 WORDEN VERWACHT VOOR HET PAROCHIETEAM …
Op woensdag 19 februari om 14.00 u. op de pastorie.
Samen denken we weer na over wat voor onze parochie belangrijk is.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!
FEMMA NODIGT UIT …
We willen op woensdag 19 februari samenkomen
om na te denken en te praten over “Mooi oud worden”.
Kom je ook?
WE WORDEN UITGENODIGD VOOR VIERING ASWOENSDAG …
Op woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd.
Het blijft belangrijk ons voor te bereiden op het Paasfeest.
In Sint-Rochus is er een viering met askruisjes
’s morgens op 8 uur en ’s avonds om 7 uur.
Probeer er ook bij te zijn !!!
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op vrijdag 28 februari om 14.30 u. mogen we ook meevieren
met een hele groep bewoners.
De viering is in het teken van de Veertigdagentijd.
Kom je meevieren?

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

SINT-ROCHUS
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN…
Emmy Rommens, geboren te Deurne op 20 juni 1926,
en overleden te Deurne (AZ Monica) op 4 februari 2020.
gesterkt door het Sacrament van de zieken.
Emmy woonde vroeger met haar zus Maria aan de Stevenslei
en daarna aan de Burgemeester de Boeylaan 2.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
KWB NODIGT UIT VOOR AVONDJE SAMEN …
Donderdag Troef!
De nieuwe editie van ‘Donderdag Troef!’ is gepland
op donderdag, 20 februari, start zoals altijd rond 20 u.
Tegenwoordig is er elke keer ook een kletsjkestafel
waar iedereen terecht kan die niet zo spelletjesgezind is.
Ook héél gezellig, dus laat je niet tegenhouden om erbij te zijn !
En ken je iemand die (nog) geen KWB-lid is,
maar wel geïnteresseerd: meebrengen maar !
OKRA ZET MEDEWERKERS IN DE BLOEMEKES …
Op vrijdag 21 februari is er een Feestje voor de medewerkers.
Blijf nog héél lang enthousiast om Uw belangrijke taak te doen.
OKRA lukt er inderdaad in om elke dinsdag en elke donderdag
mensen bij elkaar te brengen voor een gezellige namiddag.
Het is allemaal zo vanzelfsprekend
en toch vraagt het ook telkens een inspanning.
Er zijn inderdaad zoveel dingen die we graag doen.
Blijf vooral mekaar bemoedigen en dan is het werk licht !!!
Het samenzijn begint om 12.30 u.
EEN FIJNE KROKUSVAKANTIE …
We wensen onze jonge mensen een fijne krokusvakantie!
Van vrijdag 21 februari tot zondag 1 maart mogen jullie écht genieten.
We duimen mee voor mooi weer.
KWB NODIGT UIT VOOR VERGADERING WIJKMEESTERS …
Op maandag 24 februari zien we mekaar weer.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig.

Samen zorgen we voor fijne activiteiten voor onze leden.
Geluk zit soms in héél kleine dingen !!!
DENK JE OOK MEE AAN ASWOENSDAG ?
Op woensdag 26 februari zetten we de Veertigdagentijd in,
de tijd van voorbereiding op Pasen.
Het thema dit jaar is … DELEN VOOR MEER …
Vasten,
veertigdagentijd …
Veertig dagen
om te leren delen, met elkaar dichtbij en veraf.
Maar ook
tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is.
Veertig dagen de tijd
om te leren
hoe we anders met de aarde kunnen omgaan,
wat we kunnen leren van elkaar.
Veertig dagen om God te delen.
KOM JE OOK MEE NAAR DE VIERING MET ASKRUISJES?
Woensdag 26 februari.
’s Morgens om 8 uur.
’s Avonds om 19 uur.
FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN …
Op woensdag 26 februari om 20.00 u. in Familia.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!
EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD …
Op donderdag 27 februari om 14.30 uur
zijn we weer hartelijk welkom.
We zetten ook op deze manier de Veertigdagentijd in.
Kom je ook?

