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Is er nog een toekomst voor
beweging.net in Deurne?
Is er nog een toekomst voor Open Deuren?

Het zijn vragen die me bezig houden…

Al een aantal jaren trekt een kleine groep vrijwilligers
– professioneel en positief ondersteund door Karolien
Huyghe – de kar van beweging.net Deurne en van dit
“Open Deuren”-blad.
Een kleine groep met grote inzet. Waarvoor oprecht
veel dank.
Momenteel worden we echter met onze neus op de
feiten gedrukt: de groep is te klein en onze
mogelijkheden te beperkt.

In vorige edities van “Open Deuren” vroegen we jullie
– lezers – meermaals om ideeën en hulp om samen
met ons hierover te brainstormen, om als vrijwilliger
iets te organiseren, om een artikeltje te schrijven,
enzovoort.
We kregen weinig reactie.

En bijgevolg is het verdict nu hard voor ons, maar
tegelijkertijd weloverwogen: de huidige groep
vrijwilligers stopt vanaf 1 juli 2019 met beweging.net
Deurne en het bijhorende “Open Deuren”-blad.

Wel niet zonder iedereen nogmaals voor elk groot en
klein engagement te danken, waarmee ik in herhaling
val.
We wensen dat het Karolien mag lukken om een
nieuwe groep samen te stellen. Mogelijk in een

andere vorm, een ander concept? Wie interesse heeft,
weet Karolien wel te vinden.
Deurne, het blijft mijn wens dat het jullie goed gaat!

Met veel dankbaarheid,
Uw afscheidnemende voorzitter van beweging.net
Deurne en redacteur van Open Deuren.

Ludo Mous
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Orthodoxe kerken

In onze stad krijgt het Christendom een nieuw gezicht. De vaak oude Vlaamse Katholieke
parochies worstelen met hun toekomst, maar nieuwe geloofsgroepen van ‘nieuwe
Antwerpenaren’ zijn heel actief en springlevend. Twee parochiekerken kennen zo een
overgang naar een nieuw toekomstig gebruik. We gingen op verkenning.

In de OLV-Rozenkranskerk in
Wilrijk werden we ontvangen
door pastoor George Valcu. Deze
jonge Roemeens-Orthodoxe
priester woont samen met vrouw
en kinderen, want ja, in de
Orthodoxe kerk mogen priesters
huwen, in onze kriekenhofwijk.
George schetste een mooi beeld
over de Orthodoxie, staande voor
een mooi en spiksplinternieuw
icoon van Maria en 2 heiligen
boven het silhouet van
Antwerpen. De Orthodoxie
probeert dicht bij de kern van het
mysterie van geloven te blijven.
Na de splitsing van het Romeinse
Rijk kreeg je twee machtscentra:
Rome en Byzantium of
Konstantinopel (vandaag
Istanboel). In 1054 breekt de kerk
ook in twee belangrijke stukken.
In het Westen de Rooms-
Katholieke kerk, in het Oosten de
Oosters Orthodoxe kerken zoals
we die vooral in Oost-Europa
kennen. Deze scheuring wordt
het Oosters Schisma genoemd.
Vandaag leven er ruim
vijfduizend Roemenen in en om
Antwerpen, daarom is een eigen
kerk met een sterk
gemeenschapsleven bij hen ook
erg belangrijk.

Enkele kilometers verder op het
Valaar verwelkomde Abouna
Moussa ons. Zijn naam betekent
zoveel als ‘Vader Mozes’. Moussa
is de pastoor van de Koptische
Orthodoxe kerk. Deze heel oude
stam van het Christendom werd
door de evangelist Marcus in het
Midden-Oosten verspreid. Reeds
in 451 ontstond er een breuk met
de Romeinse kerk (Concilie van
Chalcedon). Na een uitgebreide
historische en theologische uitleg
konden we de kerk bezoeken
waar de Antwerpse Egyptische
gemeenchap al bergen werk
heeft verzet. Een mooie houten
voorwand of ‘iconostase’ werd
voor het Heilige altaar
opgetrokken. Vooraan op de
tredes trekt een mooie troon met
2 leeuwen, symbool voor de
evangelist Marcus, de aandacht.
Mooie schilderingen werden her
en der aangebracht om de kerk
een Oosters accent te geven. En
tot slot van het bezoek verrasten
de Kopten ons met een erg
rijkelijk buffet met hapjes. Een
erg warme en leerrijke ervaring !
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Agenda
Er valt altijd iets te beleven in Deurne

OKRA ANTWERPEN

Jaarlijks terugkerende zomer wandelzoektocht
vanaf 17 juni t/m 13 september 2019:
“Van Antwerpen-Zuid naar het Nieuwe Zuid”

Wat: Wandelzoektocht in twee mooie wijken. Alleen of in groep, je kiest je eigen
tempo en kan het zelfs spreiden over meerdere dagen. Je start vanuit de
Nationalestraat/Aalmoezenierstraat.
Wanneer: Deelnemen kan vanaf maandag 17 juni.
Vrijdag 13 september sluiten we af.
30 winnaars ontvangen in september een leuke prijs.

Prijs: 5 euro per boekje, te verkrijgen aan het onthaal van beweging.net,
Nationalestraat 111 (gelijkvloers), van 9 tot 12u en van 13u tot 16u (behalve
vrijdagnamiddag), of tijdens de openingsuren van het OKRA-secretariaat,
Aalmoezenierstraat 14/16. (juli en augustus ma en di van 9u tot 12.30u)

GEZINSBOND DEURNE ZUID

Fietstocht vanuit Deurne-Zuid

Ook in 2019 organiseert Gezinsbond Deurne-Zuid tijdens de
zomervakantie een gezinsvriendelijke fietszoektocht, dit jaar
een lus van Deurne naar Vremde, met onderweg 5 haltes om
de vragen op te lossen. Ieder doet dit op zijn eigen ritme en
kan zelf zijn dag(en) kiezen. Je kunt deelnemen tot en met 1
september.
De hoofdprijs is een fotoshoot door Erika Van Haperen
(www.ilio.be). Ook Afspanning De Valk (Borsbeek), Cafe De
Pelikaan (Vremde) en sauna Molenhoeve (Broechem)
sponsoren met leuke prijzen voor de winnaars.

Deelnemen is gratis. Het deelnemingsformulier kan je vanaf
25/6 downloaden via www.gezinsbonddeurnezuid.be,
aanvragen via luc@vanocken.eu of afhalen bij Van Ocken,
Waasdonk 89 te Deurne (na afspraak via 03-321.28.02).

FEMMA H. PIUS X

Ontmoetingsavond, Nazomerse bijpraatavond

De vakantietijd zit er weer op, het was voor velen weeral veel
te kort, maar het levert meestal wel mooie herinneringen op.
Daarom komen we deze avond samen om eens bij te praten
met de FEMMA-vriendinnen en al die leuke en misschien ook
minder leuke verhalen te vertellen. Wij zorgen voor een kleine
maaltijd met een glaasje wijn of water en nadien een
dessertje met koffie of thee. Jij komt toch ook jouw
vakantieverhalen vertellen?

Dinsdag 17 september 2019 te 19.30 uur
Aanvang: 19.30 uur in de parochielokalen van H Pius X (Okra
lokaal) – Corneel Franckstraat, 25 – 2100 Deurne
Prijs voor deze avond is € 7 voor leden en € 11 voor niet-
leden.
Inschrijven voor 13 september 2019 bij Anita Stapelle,
tel. 03 321 19 43 of GSM 0498 63 29 00
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Colofon
Voor info over beweging.net Deurne kan je terecht bij Ludo Mous, Mortselsesteenweg 254, 2100 Deurne
ludo.mous@outlook.com
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