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Editoriaal

Met het Magnificat dankt de heilige Maagd
Maria God voor al het wonderbare dat Hij voor
haar deed. Het is op de dag van haar bezoek
aan haar verwante Elizabeth, dat ze dankbaar
zal zijn. Dankbaar omwille van de mooie groet
die Elizabeth tot haar richtte: “Gezegend ben
jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht
van je schoot. Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
Op het moment dat je groet mij in de oren
klonk, sprong het kind van blijdschap op in
mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namen de Heer is gezegd, zal in
vervulling gaan.” (Lucas 1, 43-45)
Doorheen haar danklied geeft de heilige Maagd
Maria als het ware een vroegtijdig antwoord op
hetgeen de heilige Paulus later zal schrijven in
zijn brief aan de Christenen van Thessaloniki:
“Wees altijd verheugd. Dank God voor alles.”
(1 Tess. 5, 16.18)
Om eerlijk te zijn moeten we bekennen dat
het niet altijd even gemakkelijk is om in
alles dank te zeggen, of meer nog, om altijd
verheugd te zijn. Er zijn zeker momenten
waarop dit als van nature gaat. Andere keren
echter zal het ons niet lukken. Te midden van
moeilijkheden, benarde situaties – denken we
maar aan het verlies van een geliefde, slecht
nieuws ontvangen in verband met een ziekte,
de eenzaamheid die we elke dag weer moeten
dragen – al te veel situaties die ons niet in
staat stellen te danken.
En toch, in navolging van Maria die ons een
dankbaar hart toont, nodigt de Kerk ons
elke dag uit het Magnificat te zingen tijdens
het avondgebed van de Kerk, de Vespers.
Hiermee zegt de Kerk echter niet dat we
geen moeilijke momenten kunnen kennen,
maar wel dat, ongeacht de situatie, wij altijd
kunnen rekenen op de hulp van de Heer. Hoe
uitzichtloos ons lijden of onze moeilijkheid
ook mogen zijn, God verlaat ons niet. Het
lijkt er misschien niet altijd op, maar Hij is
aanwezig. En dus ja! Wij mogen oprecht de
Heer danken voor de wonderen die Hij doet.
Ook door Radio Maria blijft de Heer harten
raken. Het meeste nog raakt Hij ons door zijn
barmhartigheid waarover de heilige Maagd

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
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terecht zegt: “barmhartig is Hij tot in lengte
van dagen, voor ieder die Hem erkent”.
Wanneer we het verhaal lezen van het bezoek
van Maria aan haar verwante, Elizabeth, dan
is vooral de erkenning van God die naar boven
springt. Zelfs het ongeboren leven getuigt
van vreugde omwille van de nakende komst
van de Heer die te midden van zijn volk komt
wonen, Jezus. Het is namelijk iets meer dan
2 maanden ervoor dat Maria de aankondiging
kreeg dat ze zwanger zal worden, en een zoon
ter wereld zal brengen die een Verlosser zal
zijn voor heel zijn volk. En nu is het Elizabeth,
zo zegt ons de heilige Schrift, die vervuld
van de heilige Geest zal erkennen dat God
wondere dingen doet. Het kind in haar buik zal
opspringen van vreugde. Wat een erkenning
van God die omwille van zijn barmhartigheid
onder ons komt, om ons te redden. Als we
ons ten opzichte van God dankbaar kunnen
opstellen, dan kan dat in de eerste plaats
door Hem te erkennen. En dus ongeacht onze
moeilijkheden of zorgen, de Heer kunnen we
altijd onze dankbaarheid vertonen.
Als we vaak dankbaar zijn voor al hetgeen
God ons geeft – of heeft gegeven – dan
zal ons hart meer en meer vervult geraken
door een hemelse vreugde. Niet zozeer een
aardse vreugde, die komt en die gaat, maar
wel een vreugde zoals Maria die benadrukt in
haar dankgebed: “verrukt is mijn geest om
God, mijn Verlosser”. De dankbaarheid, en de
bovennatuurlijke vreugde die Maria bezingt is
er één die komt uit het diepste van de ziel.
Zelfs op dagen dat onze ogen vervuld zijn
van tranen van verdriet, of op andere dagen
dat wij blijmoedig rondlopen met een grote
glimlach, God is een Verlosser en altijd mogen
we vanuit het diepste van onze ziel, met
geheel ons hart en met een ware erkenning
van God, uitroepen: “Magnificat. Hoog verheft
nu mijn ziel de Heer.”

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Colofon

V.U.: Pr. Karlo Tyberghien,
Sint Reneldisplein 23,
3001 Leuven

Werkten mee aan dit nummer:
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Marianne Hubin, Jeanine Gilis, Thomas
Elsen
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Voorstelling
nieuwe
voorzitter
Thomas Elsen
Beste Thomas, kan u zich even voorstellen?
Ik ben Thomas Elsen, 35 jaar en bijna 9
jaar getrouwd met Hildegard. We hebben
vier kinderen: Clara (8j), Alexander (6j),
Nicolas (3j) en Matthias (10mnd). Ik ben
afkomstig van Wilsele-Putkapel maar
sinds ons huwelijk zijn wij in Tremelo gaan
wonen, het dorp van dé Pater Damiaan.
Zoals u waarschijnlijk wel weet werd hij
in 2005 door de Belgen verkozen tot de
Grootste Belg en in 2009 door de Paus
heilig verklaard. We hebben helemaal niet
bewust gekozen voor dit dorp omwille van
Pater Damiaan, maar toch is het een hele
eer te wonen in het dorp dat zo’n grote
heilige heeft voortgebracht.
Ik ben afgestudeerd als informaticus.
Tijdens mijn studies was ik vooral
geïnteresseerd in het beveiligen van
computersystemen. Ik was dan ook
blij dat ik binnen het domein van
netwerkbeveiliging een job heb gevonden.
Momenteel werk ik in het Brusselse bij een
groot Amerikaans bedrijf. Ik doe mijn job
heel graag en kan er mij echt in uitleven.
Eén van de redenen waarom we u graag
wilden interviewen voor ons magazine
is het feit dat u zeer recent tot nieuwe
voorzitter van Radio Maria in België werd
benoemd. We wensen u vooreerst van
harte te feliciteren! Waarom heeft u er voor
gekozen om deze opdracht te aanvaarden
en zo ook vrijwilliger te worden voor Radio
Maria?
Ik deed, voor ik de nieuwe voorzitter
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werd, al een beetje vrijwilligerswerk bij
Radio Maria. Ik hield me mee bezig met
de technische kant van de radio. Toen
ze me vroegen om voorzitter te worden
heb ik daar eerst goed over nagedacht en
dit besproken met mijn vrouw. Omdat ik
dankbaar ben voor alle geweldige dingen
die ik al heb gekregen in mijn leven wou
ik iets terugdoen. Hierdoor besliste ik om
een deel van mijn vrije tijd te besteden
aan Radio Maria.
Ik heb het zeer bewust eerst met mijn
vrouw besproken omdat zo’n engagement
ook ondersteund moet worden door haar.
Uiteindelijk zorgt het voorzitterschap
ervoor dat ik soms op de drukste momenten
van thuis moet vertrekken om taken voor
de radio uit te voeren. Onrechtstreeks
mag zij dus ook tot de vrijwilligers van
Radio Maria worden gerekend!
Waar ligt volgens u de uitdaging in de
functie van voorzitter van een project
zoals Radio Maria?
Het is een uitdaging om ervoor te zorgen
dat iedereen die naar Radio Maria wilt
luisteren, dit op een goede en makkelijke
manier kan doen. Ook moeten we de
juiste medewerkers zoeken om te helpen
bij de organisatorische, technische en
redactionele kant van de radio. Om voor
iedereen een goede kwaliteit te garanderen
en een gemakkelijke luisterervaring
komen er uiteraard ook veel kosten bij
kijken. Daar we enkel inkomsten hebben
dankzij de giften van luisteraars is de
financiële kant van de radio een delicate
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evenwichtsoefening.
Waaruit bestaan zoal uw taken?
Om de 2 weken vergader ik met de
programmadirecteur, priester Karlo, en de
coördinator, Frank, over de werking van
de radio. We bespreken dan de contracten
met leveranciers, de FM vergunningen,
personeelszaken, digitale radio (DAB),
contacten met de World Family, de
financiën,…
Om de 3 maanden komen we ook samen
met het volledige bestuur zodat de grote
beslissingen nogmaals doorgesproken
kunnen worden.
Daar u ervoor gekozen hebt voorzitter
te worden van een Radio Maria kunnen
we natuurlijk niet anders doen dan u te
vragen waarom Maria belangrijk is voor u
in uw leven.
Ik ben gelovig opgegroeid en hierdoor
leerde ik Maria al zeer jong kennen en
leerde ik ook hulp aan haar te vragen.
Toen ik jonger was ging ik ook altijd in
mei op bedevaart naar Scherpenheuvel.
Dit was altijd een zeer fijne ervaring. Via
mijn moeder leerde ik zeer jong het Marialiedje: “Liefde gaf u duizend namen”. Als
mijn zussen en ik ruzie hadden begon mijn
moeder altijd dit liedje te zingen om terug
rust te krijgen in huis. En wonderwel, dit
lukte bijna altijd! Ook vandaag nog leg ik
al mijn zorgen en bekommernissen aan de
voeten van Maria. Zij zorgt er ook voor dat
ik het leven vol vertrouwen tegemoet zie.
Radio Maria bestaat niet enkel in België
maar is over de hele wereld actief, kan u
onze lezers nog eens uitleggen hoe dat
juist in elkaar zit?
De eerste Radio Maria werd ongeveer
30 jaar geleden in Italië gestart. Na een
heel succesvolle groei te hebben gekend
is er na enkele jaren een overkoepelende
organisatie opgericht. Deze heet “World
Family of Radio Maria”. De organisatie
heeft als taak om overal ter wereld te
helpen met het oprichten van nationale
Radio Maria-stations. Onze medewerkers
en ikzelf staan in nauw contact met de
“World Family”. In het verleden hebben
ze ons heel hard geholpen bij de grote
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investeringen die nodig waren om te
starten met Radio Maria in België. Ook
bij de technische en organisatorische
uitdagingen staan ze klaar met raad en
daad. Uiteraard is het wel de bedoeling dat
elke nationale Radio Maria na verloop van
tijd op eigen benen kan staan. Momenteel
is de World Family een 10-tal radio’s aan
het opstarten. Het zijn bijna allemaal
nieuwe radio’s in Afrikaanse landen.
Waarom is Radio Maria volgens u dan
belangrijk en waarom is het belangrijk dat
onze luisteraars ons steunen?
Radio Maria brengt hoop, geloof en
liefde tot bij de mensen. Veel mensen in
Vlaanderen hebben hier nood aan. Een
tijd geleden was ik aanwezig in de studio
en moest ik even wachten aan de balie.
De telefoniste die daar zat had op 10
minuten tijd, 5 à 6 mensen die belden
om een intentie door te geven of om het
hart te kunnen luchten. Dit is slechts een
klein voorbeeld waarom Radio Maria heel
belangrijk en noodzakelijk is in België.
Daar onze werking enkel steunt op de
vrijgevigheid van luisteraars hopen wij dat
alle onze luisteraars de noodzaak van zo’n
Vlaamse radio inzien.
Vele mensen vragen zich misschien wel af
waar hun giften zoal naar toe gaan, kan u
ons een overzicht geven van welke kosten
er zoal gemaakt worden om Radio Maria
mogelijk te maken?
Zeker, Radio Maria is een radio die niet
kan bestaan zonder haar luisteraars.
Daar moeten we heel duidelijk over zijn.
Net zoals de vaste medewerkers en de
vrijwilligers zijn de luisteraars een vaste
pijler waarop de radio steunt. Daardoor is
het zelfs onze plicht om heel open te zijn
over de kosten die betaald worden dankzij
de giften van onze trouwe luisteraars.
Maandelijks hebben we 45.000 Euro nodig
om alle kosten van onze radio te kunnen
betalen. Het analoge (FM) en digitale
(DAB) zenderpark en de lonen van de vaste
medewerkers nemen de grootste hap uit
het budget. Verder zijn er nog diverse
kosten met betrekking tot het printen
en distribueren van ons magazine Porta
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Fidei, de huur van de studio’s, onderhoud
van het technische materiaal, radio via
internet, telefonie, enz.
Op een andere manier uitgedrukt: het
kost ongeveer 70 euro per uur om Radio
Maria beschikbaar te maken voor haar
luisteraars. Niet enkel overdag tijdens de
weekdagen, maar 24 uur per dag en elke
dag van de maand.
Radio Maria is op vele verschillende
wijzen te beluisteren en gaat ook zeker
mee met de laatste nieuwe tendensen in
het radiolandschap. Zo denken we maar
aan de investeringen die we hebben
gedaan om uit te zenden via DAB+ of
digitale radio, we zijn ook te horen via
het internet op onze site en via digitale
televisie van Telenet.
Een ander belangrijk onderdeel echter
van onze bereikbaarheid is natuurlijk
de FM-frequenties en daaromtrent zal
de overheid binnenkort belangrijke
beslissingen nemen.
Kan u onze lezers uitleggen waarover deze
beslissingen gaan en op welke manier dit
een impact zou kunnen hebben op de
toekomst van Radio Maria en als u ons in
één zin zou moeten uitleggen waarom het
belangrijk is om Radio Maria een plaats te
geven op FM in Vlaanderen wat zou u dan
zeggen?
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Tot nu toe heeft Radio Maria altijd kunnen
beschikken over een vergunning die
ons toeliet om via FM (analoog) uit te
zenden in Vlaanderen. FM is momenteel
de populairste manier om naar radio te
luisteren. Elk los radiotoestel en elke
auto ondersteunen FM. De grootste groep
luisteraars luistert ook op deze manier
naar de radio. Onze vergunning en ook
de vergunningen van een hele grote
groep andere radio’s zal vervallen op 31
december 2017.
Radio Maria zal zich kandidaat stellen om
een nieuwe vergunning te verwerven.
We zijn al een hele tijd aan het werken
om ervoor te zorgen dat de kans op een
vergunning stijgt. Toch zou ik via deze
weg willen vragen aan alle luisteraars om
deze intentie mee te nemen in het gebed.
De talloze telefoontjes, brieven en e-mails
tonen aan dat Radio Maria van groot
belang is voor iedereen die nood heeft
aan een troostend woord, een duidelijke
uitleg, een ondersteunende gedachte of
een opbeurend lied.
Daarom zou ik zo willen afsluiten: “Voor
Radio Maria, dat de radio steeds meer
en meer te horen zal zijn in de Vlaamse
huiskamers. Heilige Maagd Maria, bid
voor ons!”

RADIO MARIA

MARIATHON
steun Radio Maria
op woensdag 17,
donderdag 18
en vrijdag 19 mei
Helpt u Rad
io Maria in h
aar missie
om het Evan
gelie van Jez
us Christus
te verkondig
en in heel on
s land?
Aarzel niet o
ns te steune
n:
Rekening: BE
49 7333 73
33 7771
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Bidden onderweg
Lezingendienst
Angelus
Rozenkrans
Catechismus **
Lauden
H. Mis
op zondag om 10u

9u50

Bijbellezing

10u30

11u30
12u
12u05
12u15
12u40
13u

Maandag:
Dinsdag:
1e en 3e dinsdag:
2e en 4e dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Maandag:
1e en 3e maandag:

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

15u
8

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
1e en 3e donderdag:
2e en 4e donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Lezingen / Bidden onderweg
Vespers

17u15
1e
2e

voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50

1e
2e

De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
In de school van de martelaren (Diane)
Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann)
De rots in de branding (Jos Decock)
Op de agenda (Marianne Hubin)
Herhaling van vrijdag

Het woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
Angelus
Middaggebed
Rozenkrans
Het heiligenverhaal van de dag

2e en 4e maandag:
Dinsdag:
1e dinsdag:
2e dinsdag:
3e dinsdag:
4e dinsdag:
Woensdag:
1e en 3e woensdag:
2e en 4e woensdag:
Donderdag:

14u15

16u
17u

18u

Angelus

18u15

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

19u30
In gesprek met een priester
(Patrick Vandenhove)
Gebedsgroep Biddende Moeders

20u

Biofides (Vincent Kemme)
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
Kerk in nood
Biofides (Vincent Kemme)
Kathovisie (Marianne Hubin)
Curieus religieus (Kevin Colle)
Klassiekuur
(Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
Kruisweg gevolgd door “Nonkel Pater achterna”
Herhaling van woensdag
Herhaling van dinsdag
Gezanten van Christus
Radio Vaticaan*
Verhalen over Sint Jozef
Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken)
Radio Vaticaan*
Herhaling van donderdag
Herhaling van woensdag 17u15

Maandag:
Dinsdag:
en 3e dinsdag:
en 4e dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
en 3e vrijdag:
en 4e vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

21u
21u30
21u40
22u30
23u30

Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
Het inzicht (Marleen Caers)
De stem uit het Oosten (Pater Paulus)
Heiligen getuigen (Mia Venheukelom)
Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) *
Op weg met Hildegard*
Radio Vaticaan* om 17u30
Radio Vaticaan* om 17u30

Klassiekuur*
Herhaling van woensdag 13u
Nonkel Pater achterna (18u05)
De Kerk leeft* (18u30)
Herhaling van maandag 13u
Klassiekuur*
Herhaling van dinsdag 13u
Herhaling van donderdag 20u

Rozenkrans
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
1e en 3e donderdag:
2e en 4e donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

De rots in de branding*
De Kerk leeft*
Gebed met Sant’Egidio
Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
In de school van de martelaren (Diane)
Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann) *
Herhaling van woensdag 17u15
Klassiekuur*

Het heiligenverhaal van de dag,
gevolgd door ‘Het Woord Spreekt’ *
(zaterdag gevolgd door ‘Nonkel pater achterna’)
Completen
Heiligen getuigen
Catechismus*
Rozenkrans
Tussen middernacht en 6u15 ’s morgens hebben er herhalingen
van de verschillende programma’s plaats.

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid

Programmaoverzicht

6u15
6u30
7u
7u02
7u30
8u30
9u

** programma te vinden op onze website: www.radiomaria.be
* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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Jeanine
Gillis
1.

Vrijwilliger
in de
kijker

Kan u zich even kort voorstellen?

over de onverbreekbaarheid van het
christelijk huwelijk, waarvan ik sterk
overtuigd ben geraakt, ook al klinkt dat
Ik ben moeder van twee volwassen
tegenstrijdig voor iemand die al zo lang
zonen en gelukkige grootmoeder van
gescheiden is. Ik had daar eens iets
twee schatten van kleinkinderen, voor
over gezegd tegen priester Karlo en hij
wie ik op woensdag een hele dag
heeft mij toen uitgenodigd om
mag zorgen. Ik hou sowieso veel van
daarover een programma te
kinderen en ik heb
t erg
ie
n
r
e
g
e
o
maken. Ik heb dat heel graag
daar nu ook tijd
Ik was vr
mij zelfs gedaan omdat het voor mij ook
r
e
e
t
t
e
z
voor. Voor mijn
mariaal en ook in de jaren
eigen kinderen had
g. een uitlaatklep was, voor dat
egen af,
in
t
p
ie
d
r
e
v
fs
waar ik al jaren vol van was.
ik dat veel minder
mijn geloo e-Vrouw
n
a
v
Ondertussen werk ik twee
omdat ik er alleen
Onze-Liev gd op
t
o
T
keer per maand mee met
a
voor stond na een
ij ongevra
m
lf
e
z
is
e
de gebedsgroep “Biddende
echtscheiding.
ende wijz
overweldig men op het Moeders” en doe dan ook
Ik was fulltime
geko
werkzaam in het
tegemoet
der Gods! de vaste gebeden mee op
e
o
M
e
d
de Radio voor of na dat
onderwijs en was toen
Feest van
programma.
nogal gestresseerd
omdat ik mij
overvraagd voelde, maar dat heeft mij in
3.
Kunt u ons wat meer vertellen
de loop van de jaren ook terug op weg
over de weg die Jezus met u gegaan
gezet naar God. Als kind was ik in de
is in uw leven?
Chiro erg ontvankelijk voor het geloof,
maar onder invloed van de tijdsgeest in
Hij heeft mij, om het zo te zeggen,
de jaren ’70, heb ik het zonder probleem
“terug opgevist”. Ik ben lang alleen op
ook losgelaten. Door de crisis waarin
zoek geweest, door over het geloof te
ik verzeild ben geraakt en die ik ben
lezen en aarzelend terug aansluiting te
doorgekomen, is het geloof mijn grootste
zoeken bij een parochie.
bron van geluk geworden.

2.
Op welke manier bent u actief
als vrijwilliger voor Radio Maria en hoe
heeft u Radio Maria leren kennen?
Ik heb twee jaar een programma gehad
op Radio Maria “Het Verbond”. Dat ging
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Het is pas door het geloof te delen met
anderen in gebedsgroepen en retraites,
en door er open over te praten, dat ik
het ook echt heb leren integreren in mijn
leven. Ik bedoel daarmee dat ik heb
moeten leren om een persoonlijke relatie
met Jezus op te bouwen en Hem toe te
laten mij te bekeren en te genezen. Maar
RADIO MARIA

vooral mij door Hem te laten beminnen,
een Liefde waar ik zo’n nood aan had.
Vanuit mijn tienerjaren zat ik immers
met het onbehaaglijk gevoel dat geloof
vooral een geheel van regels en wetten
was waaraan we moesten beantwoorden.
Vanuit getuigenissen en lectuur was
het me ondertussen echter duidelijk
geworden dat de Liefde in het geloof het
belangrijkste is. En toen ontwaakte weer
dat verlangen naar wat ik ooit als kind
ervaren had… een bijzonder moment van
nabijheid en intimiteit met God. Nu is
het mij duidelijk dat er tijd en volharding
nodig zijn om dat te laten groeien tot een
duurzame vruchtbare relatie.

4.
Wat draagt Radio Maria bij aan
uw leven?
Een extra geloofsgemeenschap waartoe
ik mag behoren. Je krijgt een band met
andere vrijwilligers en medewerkers
en altijd in een bijzonder hartelijke
sfeer. Ik had bij Radio Maria dus al een
programma, toen ik heb ik het leren
kennen en ik heb het dus gaandeweg
allemaal moeten ontdekken.
Radio Maria helpt mij bij het bidden van
de vaste gebeden, waar ik alleen en uit
mezelf niet zo aan toe kom, maar samen
met anderen langs de Radio wordt dat
veel gemakkelijker.
Ik hou ook veel van muziek en ik zing
ook erg graag. Dat meezingen met de
vele mooie luister- of aanbiddingsliedjes
is zelf ook al een manier van dagelijks
bidden!

parochie en daar vult Radio Maria toch
een grote leemte, zelfs elke dag!

6.
Wat is uw relatie met de Heilige
Maagd Maria?
Ik was vroeger niet erg mariaal en
zette er mij zelfs tegen af, ook in de
jaren van mijn geloofsverdieping. Tot
Onze-Lieve-Vrouw zelf mij ongevraagd
op overweldigende wijze is tegemoet
gekomen op het Feest van de Moeder
Gods! Toen kon ik er niet meer naast
kijken dat zij mijn Moeder wilde zijn in
een moeilijke periode in mijn leven.
Ik heb later uit dankbaarheid een icoon
van haar geborduurd, die nu in mijn
living hangt, en heb daar een aantal
maanden aan gewerkt. Ik heb haar
langzaam zien “groeien” door mijn
handen: dat verdiept ook de unieke
liefdesband en maakt hem onuitwisbaar.

7.
Wat zou u onze luisteraars/lezers
willen toewensen?
Dat het geloof voor hen een echte
vreugde mag worden! Dat een woord,
een gebed, een getuigenis of een lied hen
zodanig mag raken, dat het een nieuwe
wending geeft, die leidt naar meer
godsvertrouwen, overgave en liefde.

5.
Waarom denkt u dat Radio Maria
belangrijk is voor ons land?
Omdat mensen in hun parochies niet
altijd meer het geestelijk voedsel kunnen
krijgen waar ze nood aan hebben. Er
vallen steeds meer priesters weg en
eucharistievieringen, zelfs op zondag,
worden steeds meer vervangen door
gebedsdiensten. Ik ken oudere mensen
die daaronder lijden omdat ze zich niet
kunnen verplaatsen naar een andere
BE49 7333 7333 7771

11

Terugblik Radio Vaticaan

De maand mei is in de Kerk gewijd aan de heilige
Maagd Maria, de Moeder van God en de patrones
van Radio Maria. Het is dit jaar exact 100 jaar
geleden dat Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan
de herdertjes in Fatima.
Ook voor paus Franciscus is de heilige
Maagd Maria zeer belangrijk. Voor hem
persoonlijk en voor zijn pontificaat.
De paus heeft het regelmatig over
zijn devotie en liefde voor Onze-LieveVrouw. We proberen in dit artikel het
Mariale karakter van paus Franciscus
beter te leren kennen.

Rozenkrans
Vooreerst dienen we op te tekenen dat het
dagelijks bidden van de rozenkrans zeer
belangrijk is voor de paus, zo gaf hij zelf aan
in een interview dat hij gaf in mei 2013 aan
Valentina Alazkari van de Mexicaanse Televisie.
Daarin zei hij onder meer dat hij tijdens de tweede
stemronde van het conclaaf, dat hem uiteindelijk
tot paus zou verkiezen, de rozenkrans bad:
“Dit gaf me een grote innerlijke vrede. Ik heb
deze sinds dien niet verloren. Het is iets innerlijk,
als een gave.”
Salus

Populi Romani

Amper 12 uur na zijn verkiezing maakte de paus
in alle discretie een korte pelgrimstocht naar de
basiliek van Santa Maria Maggiore. Een traditie
die hij iedere maal, voordat hij het vliegtuig
opstapt om een apostolische reis te maken,
herhaalt om er zo te bidden voor de icoon van de
Salus Populi Romani, een titel die zoveel betekent
als “Behoedster van het Romeinse Volk”. Maria
is dan ook de patrones van de stad Rome. Deze
beeltenis van de Heilige Maagd Maria met kind
kwam naar Rome in het jaar 590 tijdens het
pontificaat van paus Gregorius I.
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Kardinaal Abril y Castelló is de aartspriester van
de basiliek en hij onthulde het belang van deze
devotie voor de paus:
“Hij besloot om de basiliek te bezoeken en niet
enkel om de Heilige Maagd te danken maar,
zoals de paus het me zelf heeft gezegd, om aan
haar zijn pontificaat toe te vertrouwen, om het
aan haar voeten neer te leggen. Ten diepste
toegewijd aan de Heilige Maagd Maria is paus
Franciscus naar hier gekomen om haar hulp en
bescherming te vragen.”
Van waar komt nu deze devotie van de paus voor
onze Hemelse Moeder?
Deze was niet altijd even sterk in het leven van
pater Jorge Bergoglio. Op zijn 49e zou
dit
echter
veranderen
door twee
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voorvallen tijden
de jaren 80. Vooreerst het
aanschouwen van de biddende Heilige paus
Johannes Paulus II en de ontdekking van het
schilderij van Onze-Lieve-Vrouw, die de knopen
ontwart.

De Vuile Oorlog
Om deze ommezwaai wat beter te begrijpen
dienen we even terug te gaan naar de bewogen
geschiedenis van zijn geboorteland Argentinië.
In de periode dat onze huidige paus provinciaal
overste was van de Jezuïeten in Argentinië
woedde de Argentijnse “Vuile Oorlog”, een
periode die getekend werd door de staat gestuurd
terrorisme en dit door de militaire dictatuur
die heerste in Argentinië van 1976 tot 1983.
Vele duizenden burgers vonden de dood en de
doodseskaders kozen er in het bijzonder mensen
uit die samenwerkten met de armen. Onder hen
waren natuurlijk ook priesters en religieuzen.
Pater Bergoglio gebruikte zijn positie om op
publiekelijke wijze het geweld van de junta en
van de guerrilla’s te veroordelen en zou zijn
eigen leven op het spel zetten door mensen
te redden van de doodseskaders, te helpen
vluchten en onder te duiken. Hij reed onder
meer persoonlijk met zijn wagen door de straten

RADIO MARIA

van Buenos Aires met aan boord mannen en
vrouwen die doelwitten waren van het regime.
Historici zeggen dat hij zo niet minder dan 100
mensen heeft gered tijdens de Vuile Oorlog.
In een interview met de Jezuïet Thomas Reese
zei hij:
“Ik heb moeten leren omgaan met moeilijke
situaties en ik moest beslissingen maken die
abrupt moesten worden uitgevoerd en die ik
alleen kon maken. Mijn autoritaire en snelle
manier van beslissingen maken zorgde voor
heel wat problemen en de beschuldiging aan
mijn adres dat ik ultraconservatief zou zijn.”
Het was in deze periode van lijden en pijn dat
pater Bergoglio, zoals zovele katholieken dat
doen, zich tot Onze-Lieve-Vrouw keerde voor
hulp en vertroosting.

De heilige paus Johannes Paulus II
Twee jaar na het einde van de Vuile Oorlog was
pater Bergoglio getuige van een gebeuren waar
de heilige paus Johannes Paulus II de rozenkrans
bad. Iets wat we hoogst waarschijnlijk kunnen
situeren tijdens de apostolische reis van de
paus naar Latijns Amerika in het jaar 1985.
Toen de heilige paus Johannes Paulus II
overleed getuigde toen kardinaal Bergoglio
persoonlijk over de impact van dit gebeuren:
“Als ik het me goed herinner was dat in 1985.
Op een avond bad ik de heilige rozenkrans
samen met de Heilige Vader die deze leidde.
Hij was vóór iedereen gezeten, geknield. Het
waren vele mensen die er waren verzameld, ik
zag de rug van de Heilige Vader en zo beetje
bij beetje ging ik helemaal op in het gebed en
ik was niet alleen! Ik bad te midden van het
volk van God aan wie ik en allen die daar waren
toebehoorden, geleid door onze herder.
In het midden van het gebed raakte ik wat
verstrooid toen ik naar de figuur van de paus
keek: zijn vroomheid, zijn devotie was werkelijk
een getuigenis! De tijd ging voorbij en ik
begon me de jonge priester te verbeelden, de
seminarist, de poëet, de arbeider, het kind uit
Wadowice… in dezelfde positie, geknield zoals
op dat moment, Ave Maria na Ave Maria kalm
reciterend. Deze getuigenis trof me bijzonder
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diep.
Ik wist dat deze man, gekozen om de Kerk
te leiden, een pad volgde naar zijn Moeder in
de hemel, een pad dat begon in zijn jeugd.
Ik werd me bewust van het belang van de
woorden gesproken door Onze-Lieve-Vrouw
van Guadalupe aan de heilige Juan Diego:
“Wees niet bang, ben ik niet jouw moeder?” Ik
begreep toen goed de aanwezigheid van Maria
in het leven van de paus. Die getuigenis ben ik
nooit meer vergeten. Het is van dat moment
af dat ik de 15 mysteries van de rozenkrans
iedere dag zou reciteren.”
Deze Jorge Mario Bergoglio, toekomstige
opvolger van Petrus, begreep toen wat de
heilige paus Johannes Paulus II zelf omschreef
als: “De rozenkrans is een kostbare ketting van
gebed die ons verbindt met de hemel.”

Onze-Lieve-Vrouw,
die alle knopen ontwart
In 1986 zou pater Bergoglio naar Frankfurt
in Duitsland gaan om daar theologie te gaan
studeren. Tijdens deze Duitse sabbatperiode
bezocht hij de Kerk van de Heilige Petrus
am Perlach in Augsburg in Beieren en het is
daar dat hij het prachtige 17e-eeuwse werk
aanschouwde met de titel: “Onze-Lieve-Vrouw
die de knopen ontwart.”
Het is niet heel duidelijk waarom juist dit
schilderij zulk een diepe indruk maakte op pater
Bergoglio, het is ook niet onze plaats om daar
over te speculeren, maar het is duidelijk dat
hij St. Peter am Perlach verliet met een diepe
devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. Het schilderij
toont Onze-Lieve-Vrouw omringd door engelen
en gekroond met een cirkel van 12 sterren,
staande op de halve maan waarbij ze de kop van
de slang, de satan, verplettert. In haar handen
houdt Onze-Lieve-Vrouw een lang, wit lint met
knopen en we zien haar terwijl ze deze knopen
ontwart. Onder haar is de Oudtestamentische
figuur Tobit te zien die naar Sarah toegaat om
haar ten huwelijk te vragen, vergezeld door de
aartsengel Rafael.
Dit werk werd besteld door de neef van Wolfgang
en Sophia Langemantel om zo Onze-Lieve-
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Vrouw te danken dat zij beiden, op voorspraak
van Maria, hun ernstige huwelijksproblemen
konden oplossen.
Hoewel we dus niet weten waarom het zien
van dit schilderij zo belangrijk was voor pater
Bergoglio weten we wel dat hij een postkaartje
met de afbeelding meenam en het bewaarde
toen hij terug ging naar Argentinië. Door dit
eenvoudig gebaar en door zijn persoonlijke
devotie is hij verantwoordelijk voor de
verspreiding van deze devotie in Argentinië en
in Latijns Amerika. Zo had hij zelfs de gewoonte,
toen hij aartsbisschop werd van Buenos Aires,
steeds een beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw
die de knopen ontwart vast te hechten aan zijn
brieven.
We ontdekken een indicatie van het belang van
deze devotie voor paus Franciscus in een homilie
die hij gaf in de maand oktober van het jaar
2013. Er werd toen een Mariale gebedswake
georganiseerd op het Sint-Pietersplein met
een bijzonder catechese door paus Franciscus.
Daarbij werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima speciaal naar Rome overgevlogen
en wijdde hij de hele wereld toe aan OnzeLieve-Vrouw.
Toen stelde hij de vraag: “Hoe was het geloof
van Maria?” En het eerste antwoord dat hij
aangaf was: “Maria ontdoet de knopen van de
zonde.”
Paus Franciscus moedigt ons allen aan
om de knopen van ons ongeloof en onze
ongehoorzaamheid in onze eigen levens, met
de hulp van Maria, te ontwarren. In diezelfde
homilie zei hij:
“We hebben allen enkele van deze knopen en
we kunnen het vragen in het diepste van ons
hart: Wat zijn de knopen in mijn leven? “Vader,
mijn knopen kunnen niet ontward worden!”
Het is een vergissing om zoiets te zeggen!
Elke knoop van onze harten, ieder knoop van
onze gewetens kan ontward worden! Vraag ik
Maria om me te helpen te vertrouwen in de
barmhartigheid van God? Om deze knopen te
ontwarren? Om te veranderen? Zij, als vrouw
van geloof, zal jou zeker zeggen: “Sta op! Ga
naar de Heer, Hij begrijpt jou.” En ze leidt ons
bij de hand als een moeder, onze Moeder, naar
de omhelzing met onze Vader, de Vader van
barmhartigheid.”
We zien onder meer ook dat hij het Jubeljaar
van de Barmhartigheid begon op het hoogfeest
van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige
Maagd Maria en ook daar contempleerde de
paus over zijn diepe liefde voor zijn “mama”
zoals hij vaak Onze-Lieve-Vrouw benoemt.

Op 27 februari 2017, gedachtenis van de
heilige Gabriël van Onze-Lieve-Vrouw van
Smarten, schreef paus Franciscus een brief
aan de jongeren die op weg zijn naar de
Wereldjongerendagen van 2019 in Panama:
“Beste jongeren, ik vertrouw jullie weg naar
Panama, evenals de tocht van de voorbereiding
van de komende bisschoppensynode, toe aan
de moederlijke voorspraak van de heilige Maagd
Maria. Ik nodig jullie uit om te denken aan twee
belangrijke herdenkingen in 2017: het vinden,
300 jaar geleden, in Brazilië, van de beeltenis
van de Madonna Aparecida, en het eeuwfeest
van de verschijningen in Fatima in Portugal,
waar ik met Gods hulp in de maand mei naar toe
zal gaan. De heilige Martinus van Porres, één
van de beschermheiligen van Latijns-Amerika
en van de WJD 2019, had in zijn dagelijkse
nederige dienstwerk de gewoonte de beste
bloemen aan Maria aan te bieden als teken van
zijn kinderlijke liefde. Onderhouden ook jullie
een relatie van vertrouwelijkheid met OnzeLieve-Vrouw door haar jullie vreugde, onrust
en zorgen toe te vertrouwen. Ik verzeker jullie
dat jullie er geen spijt van zullen hebben!
Moge de jonge vrouw van Nazareth, die in
heel de wereld veel gezichten en namen heeft
aangenomen om haar kinderen nabij te zijn,
voor ieder van ons ten beste spreken en ons
helpen de wonderwerken te bezingen die de
Heer in en door ons doet.”
Laten we de paus dan ook volgen in zijn vraag
en tijdens de meimaand in het bijzonder voor
hem bidden met de woorden die hij zelf uitsprak
op 13 oktober 2013:

Heilige Maagd Maria van Fatima,
met hernieuwde dankbaarheid om je moederlijke aanwezigheid
voegen we onze stem bij die van alle geslachten die je zalig prijzen.
In jou vieren we de grote werken van God,
die niet ophoudt zich met barmhartigheid te ontfermen over de mensheid,
gekweld door het kwaad en door zonde gekwetst,
om haar te genezen en haar te redden.
Aanvaard met moederlijke welwillendheid
de toewijding die we vandaag met vertrouwen doen,
vóór jouw beeld dat ons zo dierbaar is.
We zijn er zeker van dat ieder van ons in je ogen kostbaar is
en dat niets wat in onze harten leeft je vreemd is.
We laten ons raken door je zoete blik
en we ontvangen de troostende streling van je glimlach.
Behoed ons leven in je armen:
zegen en versterk elk verlangen naar het goede;
verlevendig en voed het geloof;
ondersteun en verlicht de hoop;
wek en beziel de naastenliefde;
leid ons allen op de weg van de heiligheid.
Leer ons jouw eigen voorkeurliefde
voor de kleinen en de armen,
voor de uitgeslotenen en de lijdenden,
Voor de zondaars en de verdwaalden van hart:
breng allen samen onder uw bescherming
en vertrouw allen toe aan je geliefde Zoon,
onze Heer Jezus.
Amen

Maria als voorbeeld voor iedereen,
in het bijzonder voor de jongeren

Dit artikel werd onder meer gebaseerd
op een artikel dat op 21 december 2015
verscheen in de
National Catholic Register
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Wij bidden met u
Het Angelus:
7u
12u
18u
24u
De Rozenkrans:
7u
12u15
19u30
23u30
Het kerkelijk getijdengebed:
6u30
8u30
12u05
17u
21u30

Lezingendienst
Lauden
Middaggebed
Vespers
Dagsluiting

kanaal 912
Ook via Telenet
en
aria.be
via www.radiom

Dagelijkse Eucharistieviering om 9u (zondag om 10u)
Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’ om 15 u

