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Editoriaal
De Kerk leert ons naast de definitie ook
nog vele andere aspecten van de hoop. We
bekijken ze even om zo onze wens naar hoop
te bevestigen bij elkeen van onze luisteraars.

Beste vrienden
luisteraars,

van

Radio

Maria,

beste

Het nieuwe jaar is al even begonnen, en
toch kunnen we nu nog iedereen het beste
wensen voor 2017. We hopen veel zegen te
ontvangen van de Heer die ook dit jaar weer
met ons mee zal gaan. Deze zekerheid moet
ons bemoedigen in het beleven van de hoop,
een specifiek christelijke deugd. De hoop,
zo zegt ons de Kerk, “is de goddelijke deugd
waardoor wij naar het rijk der hemelen en het
eeuwig leven verlangen als naar ons geluk,
door ons vertrouwen te stellen in de beloften
van Christus, hierbij niet steunend op onze
krachten maar op de hulp van de genade van
de heilige Geest”. Doch, ook al is de hoop
gericht op het hiernamaals, het is in de wereld
en in de tijd dat we ze moeten beleven. Het is
de wens van Radio Maria dat iedereen dit jaar
de hoop zou kunnen behouden en versterken,
dankzij het luisteren naar het Evangelie dat
we ook in 2017 zullen blijven verkondigen.

“De deugd van hoop beantwoordt aan
het verlangen naar geluk dat God in elk
mensenhart gelegd heeft”. Door de vele
reacties die Radio Maria dagelijks verkrijgt
weten we dat ook de luisteraars verlangen
naar geluk. Doch, niet iedereen weet dat
geluk altijd te vinden. Sommigen omdat ze
zoeken buiten God, anderen gewoon door een
moeilijke situatie die ongevraagd op hun weg
komt. Radio Maria tracht daarom iedereen,
ongeacht wie men is, te helpen om de hoop
terug te vinden, omdat we de overtuiging
hebben dat God elk hart liefheeft!
“De hoop zuivert het menselijk handelen
om ze te richten op het rijk der hemelen”.
Een groot deel van onze luisteraars heeft
al een rijk verleden achter zich. Het mooie
daarvan dient tot een grote levenservaring
dat vaak kan doorgegeven worden aan de
nieuwere generaties. Soms is er echter ook
een donkerder deel dat we liever vergeten.
Dankzij het feit dat we – onder andere door
het luisteren naar Radio Maria – ons richten op
de Heer en het hiernamaals, kan elk verleden
toch behoren tot een dichter komen bij God.
Ook de radio kan ons zuiveren om bewuster
de christelijke boodschap te beleven, ook in
ons handelen.
“De hoop behoedt voor ontmoediging”. Via
enkele reacties die we kregen, merken we

Colofon

“De hoop is een steun bij verlatenheid”. Hoewel
we weten dat de Heer ons niet verlaat, gebeurt
het dat velen zich eenzaam voelen. Het is een
grondbeginsel van Radio Maria: we zijn er in
de eerste plaats voor zij die zich verstoten
voelen, zij die eenzaam zijn, zij die ziek zijn,
zij die verwaarloosd worden. Radio Maria
beleeft zo elke dag opnieuw de kern van het
Evangelie door hoop te geven aan iedereen.
Als een grote familie – die gevormd wordt door
de vele luisteraars – zullen we niet ophouden
elkaar te bemoedigen en de ondersteunen
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dat er luisteraars zijn die soms ontmoedigd
raken. Er zijn vaak vele oorzaken. Familiale
problemen of ziekten, moeilijke situaties in
onze gemeenschappen of verkeerd begrip
van wat er soms rondom ons gebeurt, het
zijn allemaal zaken die ons de moed kunnen
ontnemen. Radio Maria helpt dit tegen te
gaan, niet door de realiteit niet onder ogen
te komen, maar wel om deze te beschouwen
met God. Dankzij de hoop die men vindt in
de boodschap van het Evangelie kan men,
ondanks alles, toch met zekerheid vertrouwen
stellen in de Heer die ons nooit verlaat.
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in de hoop. Het is onze wens dat we de vele
eenzamen een aanwezigheid kunnen brengen,
in de eerste plaats een aanwezigheid van de
Heer die via de radio verkondigd wordt, maar
ook een menselijke aanwezigheid van de
personen die radio maken, als van zij die jullie
vele telefoons beantwoorden.
“De hoop brengt vreugde in het hart in de
verwachting van de gelukzalige eeuwigheid”.
Moge deze vreugde in ieder van ons aanwezig
zijn, op zo’n manier dat we daardoor ook
degenen die we mogen ontmoeten zouden
aanzetten tot hoop en vertrouwen. We wensen
jullie allen dit zeer van harte toe!
Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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ons door de radio met de wereldkerk. Ik kom hier
thuis in mijn veilige haven.

Waarom denkt u dat Radio Maria
belangrijk is voor ons land?

Vrijwilliger
in de kijker
Kan u zich even voorstellen?
Ik ben Marc Van Hoorick. Mijn roots liggen in
Mariekerke aan de Schelde en ik ben geboren te
Bornem in de Sint-Jozefskliniek.
De Heilige Familie vergezelt me dus al van bij mijn
geboorte. Mijn vader was scheepsarbeider en mijn
moeder was huismoeder en werkte daarnaast in een
visbedrijf. Ik heb ook 1 broer, Pieter.
Mijn ouders runden een zaak op een boot aan de
Schelde met in het ruim het museum van priesterdichter Jan Hammenecker. Met mijn grootvader ging
ik op zondag vaak naar de Mis te Mariekerke waar ik
samen met mijn vader in het kerkkoor zong.
Ik bestudeerde religieuze muziek onder meer
in het Lemmensinstituut te Leuven waaronder
Gregoriaans en eveneens Bachcantates in de
Halewijnstichting. Mijn muziekstudies doorliep ik
te Boom, het Lemmensinstituut en het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen waar ik
het Hoger Diploma Klarinet behaalde.
Ik mocht als cantor in de basiliek van Koekelberg
vele missen opluisteren en als dirigent van het koor
Pro Deo en het koor van Christus Sacerdos Maleizen
deelde ik vele onvergetelijke muzikale momenten
in vreugde en leed. Ik componeerde eveneens 3
meerstemmige missen voor gemengd koor en speel
en zing daarnaast ook regelmatig op huwelijken,
vieringen en begrafenissen in en rond Vilvoorde.

Op welke manier bent u actief als
vrijwilliger voor Radio Maria en hoe
heeft u Radio Maria leren kennen?
Samen met mijn echtgenote, Marie-Christine,
presenteer ik en maak ik, sinds het ontstaan van Radio
Maria België, het programma “Klassiekuur”, wekelijks
live op donderdag. Het programma brengt klassieke
profane en religieuze muziek. We bidden eveneens
de rozenkrans samen met de luisteraars zowel van
thuis uit als vanuit de studio’s in Egenhoven.
Ik schrijf ook regelmatig een gedicht voor Radio
Maria en leerde de radio kennen door Radio Maria
Nederland waar we op woensdagavond de vespers
baden. Toen Radio Maria in België startte vroeg
de programmadirecteur, priester Karlo, ons een
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Marc
Vanhoorick
programma te maken met klassieke muziek en met
duiding. Sindsdien hebben mijn vrouw en ik een stem
op de radio en brengen we samen het programma.

Kunt u ons wat meer vertellen over
de weg die Jezus met u gegaan is in
uw leven?
Vanaf de lagere school waren Kerk en school als het
ware elkaars verlengde dankzij onze vrome pastoor
én hoofdonderwijzer. In de harmonie speelde ik
tijdens de processies. Het passiespel, waarin mijn
vader de rol van Petrus op zich nam, maakt een grote
indruk op mij. Het museum van mijn ouders bracht
me er toe om de werken van de priester-dichter Jan
Hammenecker beter te leren kennen en daarnaast
was ook het zingen in het kerkkoor een evidentie. De
geloofsgemeenschap van Mariekerke-aan-de-Schelde
lééfde! Driekoningen zingen met een sociaal doel was
er ook steevast onderdeel van het parochieleven.
Met mijn grootvader deelde ik een grote
aantrekkingskracht tot de Heilige Mis. Later had
het Heilige Maagdcollege te Dendermonde een
goede invloed op mijn geloofsleven door goed
godsdienstonderricht, retraites, Heilige Missen en
een goede geest.
Het Lemmensinstituut werd een plaats van muziek
én muzikaal gebed, maar de vlam van mijn geloof
ontvlamde echt door mijn ontmoeting met MarieChristine, mijn vrouw. We gingen samen op zoek
naar gebed en Eucharistie, samen met ons gezin.

Ik hoop dat iedereen beseft dat Radio Maria voor ons
land, met gans de wereldfamilie van Radio Maria, zeer
belangrijk is en dus ook verdient om gesteund te worden.
Gebed en Eucharistie worden binnengebracht daar waar
we het niet weten: ziekbed, wagen, werk, huiskamer…
het Woord van God spreekt via de radio!
Op allerlei manieren kunnen de luisteraars, naast
de liefde voor en van Maria, ook geloof en kennis
ontvangen via de radio, geestelijke voedsel voor wie het
wil aanvaarden, voor wie er zijn hart voor open stelt.
Radio Maria is een stralende ‘radio-actieve’ parochie. Wij
luisteren ook naar onze luisteraars, nemen hun intenties
mee in ons gebed, er is wederzijds contact, een geest
van samenhorigheid die steeds beleefd wordt. Radio
Maria verbindt zovele mensen met elkaar, informatie
wordt gedeeld, gebeurtenissen aangekondigd, ook uit
het parochiale leven en zo zijn we met elkaar verbonden.

Wat is uw relatie met de Heilige
Maagd?
Maria is onze moeder! Moeder Maria heeft in ons huis
een belangrijke, zichtbare plaats. Alle menselijke
gevoelens, van blijdschap tot verdriet, deel ik met
haar in stille aanbidding, rozenkrans, in een lied,
boeket of een kaars. Haar radio nodigt ons uit in
Haar werk te staan en samen met haar, als blije
Christenen, te stralen.
Mijn parochie was vroeger Onze Lieve Vrouw ten
Hemel opgenomen, nu is ze Onze Lieve Vrouw van
Hoop en Troost. Mijn echtgenote draagt Maria in haar
naam, zoals haar moeder en een dochter van ons.
Door priester Karlo mogen we in Haar werk staan en
daar zijn we zeer dankbaar voor. Ik dank Maria ook
dat ze mij doorheen mij gehele leven heeft gevonden
en me steeds bij de hand neemt. Maria brengt me
nader bij God.

Wat zou u onze luisteraars/lezers toe
willen wensen?

Dat Radio Maria blijft ten dienste staan van mensen
die zoekend zijn, dat ze mensen die minder mobiel zijn
het geloof mag brengen, eenzamen mag vergezellen
en mag bemoedigen en verrijken. Met blijvende zorg,
strevend naar kwaliteit, blijvend de Blijde Boodschap
uitstralen, evangeliseren met die grote gelovige
wereldfamilie en in liefde verenigd in gebed.
Dat onze zeker u als luisteraar heel de dag moge
vergezellen en ik wens al onze luisteraars het geluk
in het geloof in Christus, véél luistergenot en dat
wij uw intenties via Maria steeds bij de Heer mogen
brengen.

Wat draagt Radio Maria bij aan uw
leven?
Radio Maria is voor mij een veilige rots waar ik
vertoeven kan, ze is Kerk, ontmoeting, evangelisatie,
thuiskomen, een gave én een opgave. Ik doe veel
kennis op als luisteraar én als programmamaker!
Naar elkaar toegroeien als collega’s, elkaar helpen
achter de schermen, het werk dat niet zichtbaar is,
het is allemaal belangrijk. De radio is werkelijk een
middel tot evangelisatie. Ons programma heeft als
doel mensen te raken.
Je ervaart bij Radio Maria een goede geest, een grote
inzet en het gebed in de studio’s of de kapel verenigt
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6u15			Bidden onderweg
6u30			Lezingendienst
7u			Angelus
7u02			Rozenkrans
7u30			Catechismus **
8u30			Lauden
9u			
H. Mis 		
op zondag om 10u
9u50			Bijbellezing

17u15		 Maandag: 		

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

10u30		 Maandag: 		

Catechese
			Dinsdag: 		
		
1e en 3e dinsdag:
Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
2e en 4e dinsdag:
In de school van de martelaren (Zuster Diane)
			
Woensdag:		
Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann)
			
Donderdag:
De rots in de branding (Jos Decock)
			
Vrijdag:		
Op de agenda (Marianne Hubin)
			Zaterdag: 		Herhaling van vrijdag

11u30		
Het woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12u			Angelus
12u05 		
Middaggebed
Rozenkrans
12u15 		
12u40		
Het heiligenverhaal van de dag
		
1e en 3e maandag:
In gesprek met een priester
						(Patrick Vandenhove)
		
2e en 4e maandag:
Gebedsgroep Biddende Moeders
			Dinsdag:
		
1e dinsdag:			
Biofides (Vincent Kemme)
		
2e dinsdag: 		
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
		3e dinsdag:			Kerk in nood
		
4e dinsdag:			
Biofides (Vincent Kemme)
			Woensdag:
		
1e en 3e woensdag:
Kathovisie (Marianne Hubin)
		
2e en 4e woensdag:
Curieus religieus (Kevin Colle)
			Donderdag:		Klassiekuur
						(Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
			
Vrijdag:		
Kruisweg gevolgd door “Nonkel Pater achterna”
			Zaterdag:		Herhaling van woensdag
			Zondag:		Herhaling van dinsdag

14u15		 Maandag:		

Gezanten van Christus
			Dinsdag:		Radio Vaticaan*
			Woensdag:		Verhalen over Sint Jozef
			Donderdag:
		
1e en 3e donderdag: Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
		
2e en 4e donderdag: Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken)
			Vrijdag:		Radio Vaticaan*
			Zaterdag:		Herhaling van donderdag
			Zondag:		Herhaling van woensdag 17u15		
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18u			Angelus
18u15		 Maandag:		

Klassiekuur*
			
Dinsdag: 		
Herhaling van woensdag 13u
			Woensdag:		Nonkel Pater achterna (18u05)
						Catechese (18u30)					
			Donderdag:		Herhaling van maandag 13u
			Vrijdag:		Klassiekuur*
			Zaterdag:		Herhaling van dinsdag 13u
			Zondag:		Herhaling van donderdag 20u

19u30 		

13u 		Maandag:

15u			

Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
			Dinsdag:		
		
1e en 3e dinsdag:
Het inzicht (Marleen Caers)			
		
2e en 4e dinsdag:
De stem uit het Oosten (Pater Paulus)
			Woensdag:		Heiligen getuigen (Mia Venheukelom)
			
Donderdag:
Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
			Vrijdag:
		
1e en 3e vrijdag:		
Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) *
		
2e en 4e vrijdag:		
Op weg met Hildegard*
			Zaterdag:		Radio Vaticaan* om 17u30
			Zondag:		Radio Vaticaan* om 17u30

Rozenkrans

20u			

Maandag:		
De rots in de branding*
			
Dinsdag: 		
Heiligen getuigen (Mia Vanheukelom)
			Woensdag:		Gebed met Sant’Egidio
			Donderdag:
		
1e en 3e donderdag: Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
		
2e en 4e donderdag: In de school van de martelaren (Zuster Diane)
			
Vrijdag: 		
Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann) *
			Zaterdag: 		Herhaling van woensdag 17u15			
			Zondag: 		Klassiekuur*

21u			
			
			
21u30 		
21u40 		
22u30 		
23u30 		

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

						

16u			
Lezingen / Bidden onderweg
17u			Vespers

** programma te vinden op onze website: www.radiomaria.be
* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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Terugblik Radio Vaticaan
Naar aanleiding van onze 5e verjaardag,
die we vierden op 12 december 2016,
en natuurlijk ook naar aanleiding van
het begin van een nieuw jaar konden we
tijdens het programma ‘Radio Vaticaan’
even terugblikken op de voorbije 5 jaar.
U vindt hier een weergave van enkele
passages die mij tijdens het maken
van het programma zijn bijgebleven, in
diepe dankbaarheid voor alles wat paus
Benedictus XVI en paus Franciscus aan de
Kerk hebben geschonken.

Kevin Colle

en zo een beetje de stem van Rome en van de paus
laten klinken in de Vlaamse wagens en huiskamers
en hoe meer ik las, hoe meer ik te weten kwam over

2012 was het jaar waarin ik begon te werken voor
Radio Maria, op 3 januari om exact te zijn en hoewel
ik al een min of meer gelovige achtergrond had wist ik
niet bijzonder veel over het Vaticaan of de paus. Eerlijk
gezegd was mijn beeld over de toenmalige paus,
Benedictus XVI, vooral gevormd door de mainstream
media, u kan het zich al zowat inbeelden.
Toen onze programmadirecteur, priester Karlo, me
dat jaar vroeg om een programma te maken over het
Vaticaan was ik niet onmiddellijk laaiend enthousiast.
Ik had nu eenmaal niet zo veel met paus Benedictus…
al snel bleek, onbekend is onbemind. Tot zijn aftreden
in 2013 mocht ik tijdens het programma Radio
Vaticaan de vele catecheses en toespraken vertalen

U ontvangt bij deze
Porta Fidei onze
affiche, misschien
kunt u deze uithangen
in uw parochie,
rusthuis,…
of bij u thuis?
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de paus, des te meer ik besefte getuige te mogen
zijn van een pontificaat dat getekend werd door een
groot theoloog, een groot denker, een bijzondere
man met een onnoemelijke diepe liefde en trouw aan
Christus, de Heilige Maagd Maria en de Kerk. Iedere
aflevering ontdekte ik de parels die paus Benedictus
XVI door zijn woorden en daden aan de Kerk schonk
en menigmaal heb ik me met diepe ontroering geraakt
geweten tijdens het vertalen.
Zo groeide niet alleen mijn liefde voor Christus, maar
ook mijn liefde voor de Kerk en jawel mijn liefde voor
de paus. Met diepe dankbaarheid kijk ik terug op die
periode en ik kan enkel maar aan u vragen om hem
zeker niet te vergeten in uw gebeden.
Zo mocht ik ook, als één van de eerste afleveringen,
de apostolische reis van paus Benedictus XVI naar
Libanon bespreken, het zou ook zijn laatste reis
worden en die vond plaats in september 2012. Hij
maakte de reis onder meer om de post-synodale
apostolische exhortatie van de bisschoppensynode
voor het Midden-Oosten, Ecclesia in Medio Oriente, te
ondertekenen.
Paus benedictus XVI richtte zich tot de christenen
in het Midden Oosten, het conflict in Syrië was toen
al geruime tijd aan de gang en had in het jaar 2012
nieuwe escalatie gekend.
De kern van de boodschap van de paus was dat de
apostolische exhortatie diende te begrepen worden in
het licht van het Feest van de Kruisverheffing, in het
licht van de Chi-Rho, de eerst twee letters van het
Griekse woord “Christos”.
“Als we dit doen dan leidt het ons naar een hernieuwing
van de waardering van de identiteit van iedere
gedoopte en van de Kerk. Zo is er een onbreekbare
verbinding tussen het kruis en de verrijzenis, een
verbinding die christenen nooit mogen vergeten.
Zonder deze verbinding zou het kruis verheffen enkel
een goedspreken zijn van lijden en dood, gezien als
het onvermijdelijke lot van de mens. Voor christenen
betekent Kruisverheffing verenigd te zijn in de totaliteit
van Gods liefde voor de mens, een teken van hoop,
geloof en liefde.”
Tijdens deze apostolische reis sprak de paus werkelijk
profetische woorden die we u ook niet willen
onthouden:
“Waarom zoveel horror? Waarom zoveel doden?
Ik roep de internationale gemeenschap op! Ik roep
de Arabische landen op om broeders te worden, om
duurzame oplossingen aan te reiken die de menselijke
waardigheid eren, haar rechten en haar religie. Wie
vrede wil bouwen moet ophouden de ander te zien
als een kwaad dat moet vernietigd worden. Het is
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misschien niet altijd makkelijk om de ander te zien
als iemand die we moeten respecteren en waarvan we
moeten houden, maar we worden er nochtans wel toe
opgeroepen.”
Een volgend memorabel moment was een aankondiging
die als het ware een schokgolf teweegbracht in de
Kerk. Het was 100e jaren geleden dat er nog zoiets
gebeurde. Een paus besloot afstand te doen van de
Stoel van Petrus en zijn ambt neer te leggen. De
aankondiging door paus Benedictus XVI is een moment
dat ik nooit zal vergeten, ook de blik op de gezichten
van de aanwezige kardinalen spraken toen boekdelen.

De paus is afgetreden, lang leve de paus! Zo gaat dat
in het leven van de Kerk, hoewel het hier toch een iets
uitzonderlijkere situatie betrof.
Toen brak ook voor mij een spannende tijd aan want
alle radertjes gaan dan in werking om het conclaaf
voor te bereiden, de verkiezing van een nieuwe paus.
Het was een tijd van afscheid nemen en van het
voorbereiding van het ontvangen van een nieuwe
opvolger van Petrus en voor de redactie tijd om de
kennis bij te spijkeren over de procedure en alle
andere details die komen kijken bij die verkiezing van
een nieuwe paus.
Dit conclaaf ging van start op 12 maart 2013, een
moment dat me toen ook zeer diep raakte was het
beeld waarop de kardinalen naar de Sixtijnse Kapel
gaan en waar ze de litanie van alle heiligen zingen en
eens ze binnen gegaan zijn in de kapel horen we het
“Extra Omnes” waarop iedereen die er niet moet zijn
de kapel dient te verlaten want de stemming verloopt
nog altijd geheim en dan is het spannend afwachten
op de witte rook die de verkiezing van een nieuwe
paus aan de wereld bekend maakt.
Alle camera’s van de wereldpers staan dan gericht op
die schouw die men kan zien vanop het
Sint-Pietersplein Rome.
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Ik herinner me nog levendig het gebeuren hier in
de studio’s. Het moment dat de witte rook zichtbaar
werd was iedereen hier werkelijk vol vreugde, we
hadden een nieuwe paus!
In de livestudio stond een laptop opgesteld waardoor
we live verbonden waren met het
Sint-Pietersplein en dat stond ons toe om live
becommentariëring te geven. Werkelijk, dat zijn
bijzondere momenten als verslaggever omdat je op
dat moment getuige bent van een stukje geschiedenis,
ja van Kerkgeschiedenis. Ook voor ons allen was het
een spannend afwachten op het moment dat de naam
van de kardinaal, die door het college der kardinalen
was verkozen tot nieuwe paus, te horen én natuurlijk
ook te vernemen welke naam hij zou aannemen.
Habemus Papam! Kardinaal Bergoglio werd door het
college gekozen tot nieuwe paus en neemt de naam
“Franciscus” aan.
De nieuwe paus verscheen ietwat bedeesd voor
het eerst op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek
en werd uitbundig begroet door de vele duizenden
gelovigen die zich op het Sint-Pietersplein hadden
verzameld. Dan volgde zijn eerste toespraak waarin
hij vooral vroeg om gebed. Om te bidden voor de
paus-emeritus Benedictus XVI, om te bidden voor
hem, het gebed van het volk voor hun bisschop van
Rome en zo gaf de nieuwe paus zijn zegen over de
stad en over de wereld: het Urbi et Orbi.

En zo nam het pontificaat van de eerste ZuidAmerikaanse paus een start. Hij is afkomstig uit
Argentinië en geen curiekardinaal, voormalig
aartsbisschop van Buenos Aires.
De tijd die we hadden tijdens het programma Radio
Vaticaan liet ons niet toe om ieder opmerkelijk
moment uit het nieuwe pontificaat toe te lichten en
dus beperkten we ons tot enkele hoogtepunten zoals
dat van de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio
De Janeiro, een terugkeer naar de bakermat van de
nieuwe paus, Zuid-Amerika.
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Een klein fragment:
“Jongeren zijn de ramen waardoorheen de toekomst
de wereld binnentreedt en die ons dus voor grote
uitdagingen stelt. Onze generatie zal tonen dat
de belofte, die gevonden wordt in iedere jongere,
gerealiseerd kan worden wanneer we weten hoe we
hen ruimte moeten geven, hoe we het materiaal en
de spirituele voorwaarden kunnen geven voor hun
volledige ontwikkeling, hoe we hen een stevige basis
kunnen geven waarop ze hun levens kunnen bouwen,
hoe we hun veiligheid kunnen garanderen en hun
educatie om alles te zijn wat ze kunnen zijn, hoe we
aan hen blijvende waarden kunnen doorgeven die
het leven de moeite waard maken, hoe we hen een
transcendente horizon kunnen geven voor hun dorst
naar authentiek geluk en hun creativiteit voor het
goede, hoe we hen een nalatenschap van een wereld
waardig voor het menselijk leven kunnen geven,
delend in de verantwoordelijkheid voor iedereens
toekomst.”
We volgden dan ook de gebeurtenissen op de voet
door middel van een dagelijks Wereldjongerendagen
nieuws waar we vele getuigenissen mochten
beluisteren.
Zo zijn er ook heel wat van die apostolische reizen
gevolgd in 2014. We denken maar aan de maand
mei , zijn reis naar het Heilig Land met enkele
memorabele ontmoetingen en toespraken. Zo gaf hij
volgend onderricht over de vrede:
“Wij willen allemaal vrede. Maar wanneer we naar dit
tragische conflict kijken, wanneer we deze wonden
zijn, zo vele mensen die hun thuis hebben moeten
achterlaten, die daartoe gedwongen werden, dan
vraag ik mijzelf, wie verkoopt wapens aan deze
mensen om oorlog te voeren? Zie daar de wortel
van het kwaad! Haat en financiële hebzucht in het
produceren en het verkopen van wapens. Dit zou ons
moeten laten nadenken over wie verantwoordelijk
is voor deze situatie, om wapens te leveren aan
diegenen die in conflict zijn en die op die manier
het conflict langer laten duren. Laten we hier over
nadenken en met oprechte harte, laten we een woord
bidden voor deze arme mensen, deze criminelen,
zodat zij zich zouden mogen bekeren.”

programma. Het was namelijk de eerste keer dat de
paus sprak over de ideologische kolonisatie van onder
meer de gendertheorie.
Vervolgens was er de reis naar Bosnië en Herzegovina
en daarna Ecuador, Bolivia en Paraguay.
Ook volgde nog de VS en Cuba en tot slot Kenya,
Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek waar hij
de eerste “heilige deur” opende naar aanleiding van
het Heilig Jaar van de Goddelijke Barmhartigheid.
In 2016 blijft me vooral de historische ontmoeting
tussen de paus en patriarch Kirill van de Russisch
Orthodoxe Kerk bij waarbij we ook tijdens het
programma een volledige weergave konden geven
over het gezamenlijke document dat door hen werd
getekend . Ik denk persoonlijk dat er een zeer grote
verdienste ligt in het pontificaat van paus Franciscus
wat betreft de oecumene en in het bijzonder de
toenadering tot onze orthodoxe broeders en zusters.
We hadden in 2016 dus de reis naar Mexico, naar het
eiland Lesbos in Griekenland, Armenië en ook Polen
natuurlijk, de tweede Wereldjongerendagen voor de
paus in Krakau en het thuisland van de Heilig Paus
Johannes Paulus II.
Een andere ontmoeting die me ten zeerste is
bijgebleven is de ontmoeting tussen paus Franciscus
en de patriarch van de Georgisch Orthodoxe Kerk met
de prachtige woorden van de paus gericht aan de
patriarch naar aanleiding van het beluisteren van een
Ave Maria dat gecomponeerd werd door de patriarch
zelf:

“Het horen van uw Ave Maria heeft me ten diepste
geraakt. Zulk een schoonheid kan enkel komen uit
een hart dat de Heilige Moeder van God ten diepste
lief heeft. Enkel uit het hart van een zoon en een kind,
kan zoiets moois voortkomen..”
En na de reis naar Georgië en Azerbeidzjan volgde nog
de reis naar Zweden.
Het wordt voor ons ook een spannend afwachten waar
de paus ons in het jaar 2017 zal brengen we volgen
het voor u zeker op de voet!
En daarnaast zijn er natuurlijk nog vele gebeurens die
we niet hebben kunnen vermelden, de vele catecheses
en onderrichting van de paus tijdens het jaar van de
Goddelijke Barmhartigheid, de heiligverklaringen van
paus Johannes XXIII en paus Johannes-Paulus II, de
zaligverklaring van paus Paulus VI, de heiligverklaring
van Moeder Theresa, de bisschoppensynode voor het
gezin, de encycliek Amoris Laetitia, om er maar enkele
te noemen.
U las al hoe ik u vertelde wat Paus Benedictus XVI
betekent heeft persoonlijk in mijn leven en als u
mij de vraag zou stellen wat er mij dan tot nu toe is
bijgebleven over het pontificaat van Paus Franciscus
dan zou ik zeggen dat het een zinnetje is uit één van de
generale audiënties waarbij de paus ons aanspoorde
om niet enkel een munt of een briefje te schenken aan
een bedelaar, maar ook werkelijk de tijd te nemen om
een gesprek aan te gaan, om menselijke waardigheid
te schenken aan de armsten. Dat heeft me niet enkel
geraakt, maar ook aangespoord om verandering te
brengen in mijn leven en hieraan bijzonder aandacht
te besteden.

We waren datzelfde jaar nog getuigen tijdens zijn reis
naar Zuid Korea, naar Albanië, naar Straatsburg en
tot slot zijn apostolische reis naar Turkije.
Het jaar 2015 bracht hem naar Sri Lanka en de
Filipijnen waar hij een zeer sterke toespraak hield
gericht aan de gezinnen en die we daarna nog
verschillende malen hebben aangehaald tijdens het
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Wij bidden met u
Het Angelus:
7u
12u
18u
24u
De Rozenkrans:
7u
12u15
19u30
23u30
Het kerkelijk getijdengebed:
6u30
Lezingendienst
8u30
Lauden
12u05
Middaggebed
17u 		Vespers
21u30
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

