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we jullie de mogelijkheid geven
om een groet over te brengen, of
muziekverzoeken te maken; Het
Zorgportret zorgt dan weer voor
een contact met enkele van onze
woonzorgcentra. Dit gebeurt in
deze speciale tijden louter telefonisch. We hopen binnenkort ook fysieke bezoeken te kunnen brengen.
Tot slot wens ik jullie nogmaals op
te roepen om ons te blijven steunen, ook financieel. De zomermaanden – zo toont ons de ervaring van
de afgelopen jaren – zijn vaak op
financieel gebied de moeilijkste.
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leven. Zelfs al is dit bij ons thuis,
Christus kunnen we overal ontmoeten. We kunnen daarom misschien
eens meer tijd maken voor het gebed, voor geestelijke lectuur, en
ook voor de naastenliefde zowel
binnen als buiten ons gezin.

olofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien
Werkten mee aan dit
nummer:
Joris Abts, Kevin Colle,
Frank Geleyn, Bernhard
Mitterrutzner, Marcel Raskin,
pr. Karlo Tyberghien.
Foto’s:
Redactie
Realisatie en vormgeving:
Radio Maria
Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Abonnementen en
gegevensverwerking:
Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Beste luisteraars,
beste vrienden,
De zomermaanden zijn weer aangebroken. Vaak betekenen deze
maanden een afwisseling in ons
dagdagelijks bestaan. Rustpauzes
worden ingelast, men trekt er eens
op uit, men gaat nieuwe plaatsen
en culturen ontdekken... Ook in de
tijden die we nu meemaken lijkt
het toch dat er voor Christenen een
constante aanwezig zou moeten zijn
middenin de afwisseling. Geroepen
om Christus na te volgen maakt het
eigenlijk niet uit waar we ons bevinden, of wat we doen, als we alles
maar doen met liefde voor de Heer.
Een vakantieperiode is dus een uitgelezen moment om ons in alle rust
eens terug te trekken en zo alles
te laten bezinken van ons drukke

RADIO MARIA

Ook Radio Maria wenst jullie in deze
periode te begeleiden. We vergeten
natuurlijk niet hen die niet tot rust
kunnen komen – zij het omwille
van ziekte, of welke situatie ook.
Integendeel! We zijn er voor iedereen met een boodschap van hoop
en vrede, liefde en vreugde. Tijdens
de zomermaanden gaat de programmatie van Radio Maria gewoon
verder. We mogen hiervoor dankbaar rekenen op de werkprestaties
van onze medewerkers en de vele
vrijwilligers.
En toch wensen we met Radio Maria
deze maanden ook in te vullen met
wat afwisseling. Dit zal men her en
der kunnen merken als men luistert
naar de radio. Onlangs hebben we
kennis genomen met twee nieuwe programma’s: Vivendo waarin

BE49 7333 7333 7771
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Wist u dat u alle
recente afleveringen
van de verschillende
programma’s op
Radio Maria kan
herbeluisteren via de
webpagina van Radio
Maria:

Jullie allen zeer genegen,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria
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U abonneren op
onze podcasts kan
natuurlijk ook. Voeg
hiervoor de url:
www.radiomaria.
be/feed/podcast/
berichten
toe aan uw podcast
app.

Moge Jezus Christus voor jullie allen een veilige rustplaats zijn in
deze moeilijke maanden. De heilige
Maagd Maria bidt voor ons en begeleidt ons.
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http://www.
radiomaria.be/
herbeluister/

Radio Maria blijft zoals elke maand
weer op jullie steun rekenen!
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LITURGISCHE
KALENDER
JULI

H. Rumoldus, bisschop
en martelaar
H. Thomas, apostel
H. Elisabeth van
Portugal
VEERTIENDE ZONDAG
door het jaar
H. Maria Goretti, maagd
en martelares
H. Godelieve van Gistel,
maagd en martelares
HH. Landrada en
Amelberga, maagden
HH. Martelaren van
Gorcum
H. Maria Amandina,
maagd. en gezellen,
martelaren
H. Benedictus, abt
VIJFTIENDE ZONDAG
door het jaar
H. Henricus
H. Camillus de Lellis, pr.
H. Bonaventura,
bisschop en kerkleraar
O.-L.-Vrouw van de berg
Karmel
ZESTIENDE ZONDAG door
het jaar
H. Apollinaris, bisschop
en martelaar
H. Laurentius van
Brindisi, priester en
kerkleraar
H. Maria Magdalena
H. Brigitta, kloosterling
H. Charbel Makhluf,
priester
H. Jakobus, apostel
ZEVENTIENDE ZONDAG
door het jaar
HH. Joachim en Anna,
ouders van de H. Maagd
Maria
H. Marta
H. Petrus Chrysologus,
bisschop en martelaar
H. Ignatius van Loyola,
priester
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CATECHESE
OVER DE GEBODEN

GIJ ZULT TEGEN UW NAASTE NIET
VALS GETUIGEN
CATECHESE VAN PAUS FRANCISCUS

Munkacsy Mihaly, Christus voor Pilatus, Hungarian National Gallery, 1881

P

aus Franciscus begon op 13 juni 2018
tijdens de algemene
audiëntie op het SintPietersplein met een
reeks catecheses over
de geboden. We geven
u in dit en de komende nummers telkens
een vertaling van één
of meerdere catecheses.

D

e paus spreekt in
deze catecheses
niet alleen over de
tien geboden maar
ook over de nieuwe
wet van Christus.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
In de catechese van vandaag gaan
we het hebben over het achtste van
de Tien Geboden: ‘Gij zult tegen uw
naaste niet leugenachtig getuigen’.
Dit gebod, zegt de Catechismus, “verbiedt in de relaties met de medemens
de waarheid te verdraaien” (nr. 2464).
Het is ernstig als je in je leven niet
authentiek communiceert, want het
blokkeert relaties en dus blokkeert
het de liefde. Waar leugens heersen,
is er geen liefde; kan er geen liefde
zijn. En als we het hebben over communicatie tussen mensen, bedoelen
we niet alleen woorden, maar ook daden, houdingen en zelfs stiltes en afwezigheid. Een persoon spreekt met
alles wat hij is en doet. Wij allemaal
communiceren, altijd. Wij allemaal leven door te communiceren en we balanceren voortdurend op het randje
van waarheid en leugen.

want je kunt oprecht zijn, maar toch
verkeerd zitten, of correct zijn wat de
details betreft, maar het gevoel voor
het grotere goed uit het oog verliezen.
Soms rechtvaardigen we onszelf door
te zeggen: ‘Maar ik zei wat ik voelde!’.
Ja, maar je hebt jouw gezichtspunt tot
het absolute gemaakt. Of: ‘Ik sprak alleen maar de waarheid!’. Dat kan zijn,
maar je hebt persoonlijke of intieme
feiten onthuld.
Er zijn zoveel roddels die de gemeenschap vernietigen door hun indiscretie of ongevoeligheid! Roddels
zijn dodelijk, en dat zegt de apostel
Jacobus ook in zijn Brief. Roddelaars
zijn mensen die doden: ze doden anderen, want de tong is even dodelijk
als een mes. Pas op! Een roddelaar is
een terrorist, want zijn tong gooit een
bom en hij doet alsof er niets aan de
hand is, maar wat hij zegt, die bom,
vernietigt de goede naam van een ander. Vergeet dit niet: roddelen is alsof
je iemand vermoordt.

Roddels zijn dodelijk
Maar de waarheid spreken, wat betekent dat? Oprecht zijn? Of correct zijn?
In werkelijkheid is dat niet genoeg,

Wat is de waarheid?
Maar wat is dan de waarheid? Dat
is de vraag die Pilatus stelt, juist op
het moment dat Jezus, voor zijn
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neus, het achtste gebod in de praktijk
brengt (vlg. Joh. 18, 38). De woorden
‘Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen’ maken deel uit van
een forensische taal. De evangeliën
bereiken hun hoogtepunt in het verhaal over de Passie, dood en verrijzenis van Jezus; en dat is het verhaal
van een proces, van de uitvoering van
een vonnis en van een ongehoorde
consequentie.
Op de ondervraging door Pilatus, zegt
Jezus: “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om
getuigenis af te leggen van de waarheid” (Joh. 18,37). En dit ‘getuigenis’
geeft Jezus net af met zijn passie, met
zijn dood. De Evangelist Marcus vertelt dat “de honderdman die tegenover Hem post had gevat en zag dat
Hij onder zulke omstandigheden de
geest had gegeven, uitriep: “Waarlijk,
deze mens was een Zoon van God”
(Mc. 15,39). Precies omdat Hij consequent was. Jezus was consequent omdat Hij door zijn wijze van sterven de
Vader openbaarde. De barmhartige
en trouwe liefde van de Vader.
Dezelfde logica
De waarheid vindt zijn vervolmaking
in de persoon van Jezus zelf (vlg. Joh.
14,6), in zijn manier van leven en sterven, die vrucht is van de relatie met
de Vader. Kinderen van God zijn, dat
is wat Hij, de Verrezene, ook aan ons
schenkt, door de Heilige Geest te
zenden die de Geest van waarheid is
en ons hart verzekert dat God onze
Vader is (vlg. Rom. 8,16). In elk van zijn
handelingen, bevestigt of ontkent de
mens deze waarheid. Van de kleine
dagelijkse situaties tot de grote keuzes. Maar het is altijd dezelfde logica:
degene die je ouders en je grootouders je leren als ze je zeggen dat je
niet moet liegen.
Wat doen wijzelf?
Laten we onszelf de vraag stellen:
welke waarheid verkondigen de werken van ons christenen, onze woor-

den en onze keuzes? Ieder van ons
kan zich de vraag stellen: ben ik een
getuige van de waarheid? Of ben ik
min of meer een leugenaar die zich
bekleedt met de waarheid? Laat ieder
van ons zichzelf die vraag stellen.
Christenen zijn geen uitzonderlijke
mannen of vrouwen. Wij zijn echter wel de kinderen van de hemelse
Vader, die goed is en niet teleurstelt
en die de liefde voor onze broeders
in ons hart legt. Die waarheid verkondig je niet zo zeer in toespraken;
het is een manier van doen, een levenswijze en je ziet die terug in elke
handeling (vlg. Jac. 2,18). Die man is
een ware man, die vrouw is een ware
vrouw: je kunt het zien. Maar hoe dan,
als die man of die vrouw zijn mond
niet opendoet? Omdat diegene zich
gedraagt als waar. Hij of zij spreekt de
waarheid en handelt naar waarheid.
Dat is een mooie manier van leven
voor ons.
Onbegrensde liefde
De waarheid is de wonderbaarlijke
openbaring van God, van zijn gezicht
als Vader. Het is zijn onbegrensde
liefde. Deze waarheid sluit aan bij de
menselijke reden, maar gaat die oneindig te boven, omdat het een geschenk is dat neergedaald is op aarde
en vleesgeworden is in de gekruisigde
en verrezen Christus; Hij wordt zichtbaar gemaakt door degenen die Hem
toebehoren en zijn houding aannemen.
Niet leugenachtig getuigen wil zeggen: leven als kind van God dat nooit
zichzelf verloochent, nooit leugens
vertelt. Leven als kinderen van God
betekent: in elke daad de grote waarheid aan het licht laten komen: God
is Vader en men kan op Hem betrouwen. Ik betrouw op God. Dat is de
grote waarheid. Uit het vertrouwen in
God, die Vader is en mij liefheeft, ons
liefheeft, ontspringt mijn waarheid en
het waarachtig en niet leugenachtig
zijn.

CATECHISMUS

28 juni-7 juli
Het nieuwe
in de Blijde Boodschap

door E.H. Arthur Janssens

9-27 juli
De Zaligsprekingen

door E.H. Dirk Van der Linden

28 & 30 juli
Het huwelijk

door E.H. Pierre François

31 juli-1 augustus
Het priesterschap

door E.H. Pierre François

3-7 augustus
Maria

door Pater Jan Meeuws

8 augustus
Wet en genade

door E.H. Pierre François

10-20 augustus
Glorievolle mysteries

door Pater Jan Meeuws

21-22 augustus
Maria,
moeder van de Kerk

door E.H. Dirk Van der Linden

24-31 augustus

De ware Godsvrucht
door Pater Jan Meeuws
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Interview met
,
coördinator van het ‘Editorial Office’
van de Wereldfamilie
van Radio Maria

DE WERELD VAN RADIO MARIA

Bernhard Mitterrutzner

Redactie

D

e Wereldfamilie is
een wereldwijde
vereniging die de
verschillende Radio
Maria’s in de wereld
samenbrengt, met als
doel de missie van
Radio Maria mogelijk
te maken overal
ter wereld door het
vormen van een grote
geloofsgemeenschap
en door de
uitwisseling van
kennis, apparatuur en
financiële middelen.
De hoofdzetel is
gevestigd in Rome
waardoor ook
benadrukt wordt
dat Radio Maria in
dienst staat van de
verschillende lokale
kerken die verbonden
zijn met Petrus.

Redactie: De Wereldfamilie is een
civiele organisatie, maar het is
veel meer, denk ik, waar staat het
voor, wat is het doel ervan?
Bernard: “Juist. Radio Maria is in
wezen een spiritueel gebeuren, een
spirituele dynamiek. Uiteindelijk
maakt de Wereldfamilie ook deel
uit van een ‘liefdesgeschiedenis’
tussen God en de mens, waarin
Gods goedheid door de Kerk tot
bij de mensen komt. Elke vereniging, elke vorm van structuur is
enkel een instrument om die dynamiek uit te dragen. Dit is het geval
voor de lokale werking van Radio
Maria, maar geldt natuurlijk ook
voor de Wereldfamilie. Ja, we heb-

ben deze juridische vorm, we zijn
een civiele organisatie, maar dit is
enkel de menselijke gestalte van
deze realiteit van de Wereldfamilie,
die in feite niets minder is dan
de uitdrukking van een zendingsopdracht, de uitdrukking van ons
ja-woord op de uitnodiging van
Onze-Lieve-Vrouw, de H. Maagd
Maria, Moeder van God, om haar te
helpen om alle zielen van de mensen wereldwijd te doordringen van
de schoonheid van Jezus Christus.”
Redactie: De wereldfamilie is doorheen de jaren een gestructureerde
organisatie geworden. Zou u zich
kunnen voorstellen en ons laten
kennismaken met uw taken binnen
de Wereldfamilie van Radio Maria?
Bernard: “Ondertussen ben ik
al meer dan 23 jaar betrokken
bij dit project. In 1997 ben ik als
een eenvoudige vrijwilliger gestart bij Radio Maria in mijn eigen
streek. Ik kom uit Zuid-Tirol, een
Duitssprekende streek in Italië. Op

6

dat moment maakten we deel uit
van Radio Maria Oostenrijk en zo
begon ik als vrijwilliger voor Radio
Maria Oostenrijk. Na een jaar begon
ik te werken als voltijds medewerker voor dit project. Na drie jaar, in
het jaar 2000, hebben we de organisatie Radio Maria ‘Zuid-Tirol’ opgestart, een project van Radio Maria
voor de Duitssprekende minderheid
in Italië. Gedurende verschillende
jaren heb ik me ten dienste kunnen stellen voor dit project. Zeven
jaar heb ik me ervoor ingezet, in
die tijd vervulde ik ook speciale opdrachten in Oostenrijk. Ik was in de
beginperiode ook voor 2 à 3 jaar betrokken bij Radio Maria Nederland.
Uiteindelijk ging ik in 1999 als voltijds medewerker deel uitmaken van
het kader van de Wereldfamilie van
Radio Maria. Tot het jaar 2018 was ik
de Continentaal Vertegenwoordiger
van de Wereldfamilie voor Europa.
Sinds 2018 ben ik de coördinator
van het nieuw opgerichte kantoor
voor redactiewerk: het ‘Editorial
Office’. Het doel van deze dienst is
ondersteuning te bieden aan alle
redacties van Radio Maria wereldwijd. Ik maak deel uit van een team
van vijf personen. Buiten mezelf bestaat het team uit mijn secretaresse
Michaela, mijn medewerker Daniele
die werkt vanuit Rome. Verder is er
een medewerker in Afrika, Jean-Paul
Kayihura. We hebben ‘Father Jorge’,
een Mexicaanse priester, die priester-directeur is van Radio Maria
Mexico. Hij is onze medewerker voor
Amerika en de Verenigde Staten, dus
voor Zuid- en Noord-Amerika. En
dan is er Andreas Schatsler die onze
activiteiten ondersteunt in Europa.
Ik ben geen ‘geestelijke’ vader in
strikte zin, maar wel ‘vader’ voor
mijn vijf kinderen.”
Redactie: Wat houdt u op dit moment bezig, wat zijn uw bekommernissen, wat zijn de uitdagingen die u
wilt aangaan?

Bernard: “Het wereldwijde project
blijft een uitdaging. Het blijft ook
een gevecht. We moeten beseffen
dat dit project zich bevindt in het
midden van het gevecht tussen Licht
en Duisternis. Juist in deze tijd zien
we dat veel duistere dingen mensen
angstig maakt en de hoop doet verdwijnen en geen toekomstperspectief en hoop biedt voor de mensen.
Radio Maria is deze stem van hoop
van bemoediging voor alle mensen om te geloven in de liefde, om
te geloven in God en te geloven in
een grootse toekomst voor elk menselijk wezen. We moeten er ook bij
stilstaan dat het project van Radio
Maria geen menselijke uitvinding is,
een project van één persoon maar
dat het voortkomt uit het verlangen
van de H. Maagd Maria. Dit inzicht
is gegroeid door de jaren. Zij werkt
doorheen Radio Maria om de Triomf
te realiseren van haar Onbevlekt
Hart. Daarom is het ook een prachtige en wonderbaarlijke zending die
me veel hoop en vreugde geeft te
midden van honderdduizend mogelijke moeilijkheden waarin we
ons bevinden om de verschillende
radiostations van Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. Maar dit
is onze vreugde: dat we weten dat
de H. Maagd een plan heeft en dat
het deel uitmaak van dit plan. Wat ik
kan zien te midden van de huidige
moeilijkheden, deze crisis omwille
van de wereldwijde pandemie is dat
een wereldwijd radionetwerk zich
bij uitstek leent om hulp te bieden
in dergelijke noodsituaties. We zijn
geen radiostation dat zomaar wat
muziek speelt om je op te vrolijken.
We zijn een radio die ons gemeenschap doet vormen, die hoop en
vreugde deelt en ook een biddende
aanwezigheid biedt. We bieden als
een vriend gedurende de ganse dag
gezelschap voor iedere mens. Dit is
wat mensen als belangrijk ervaren,
en niet alleen katholieken of christenen: vreugde, gemeenschap en

LITURGISCHE
KALENDER
AUGUSTUS

1
2
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

H. Alfonsus Maria de
‘Liguori’, b. en krkl.
ACHTTIENDE ZONDAG
door het jaar
H. Johannes maria
Vianney, priester
Kerkwijdingsfeest van
de basiliek van maria de
Meerdere
Gedaanteverandering
van de Heer, feest
H. Juliana van Cornillon
H. Dominicus, priester
NEGENTIENDE ZONDAG
door het jaar
H. Laurentius, diaken en
martelaar
H. Clara, maagd
H. Johanna Francisca de
Chantal, kloosterling
HH. Pontianus en
Hippolytus
H. Maximiliaan Kolbe
Tenhemelopneming van
Maria, hoogfeest
TWINTIGSTE ZONDAG
door het jaar
H. Johannes Eudes
Bernardus van Clairvaux
H. Pius X
H. Maria Koningin
EENENTWINTIGSTE
ZONDAG door het jaar
H.Bartholomeüs, apostel
H. Jozef Calasanz
H. Monica
H. Augustinus
Marteldood van de H.
Johannes de Doper
TWEEËNTWINTIGSTE
ZONDAG door het jaar
Maria, moeder en
middelares van genade
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DE WERELD VAN RADIO MARIA

Redactie: Wat zijn uw plannen voor de nabije toekomst?
Bernard: “We hebben verschillende nieuwe projecten die belangrijk voor ons zijn. Ze zijn niet allen noodzakelijk, maar ze zijn voor ons ook heel
symbolisch. Deze maanden ben ik verwonderd
over de ontwikkelingen in Afrika, meer bepaald
in Nigeria. Het is een belangrijk land. Er is heel
wat christenvervolging, maar er zijn daar sterke
christenen. Deze personen zullen we in de nabije
toekomst ondersteunen met hun Radio Maria
project. Of Zuid-Soedan, één van de armste landen ter wereld of Centraal-Afrika, ook een zeer
arm land. In al deze landen willen we de schoonheid brengen van het gemeenschap beleven, van
het onderricht en het gebed via Radio Maria.
Maar niet alleen in Afrika, ook in Europa staan er
nieuwe landen tegenover ons, zoals Portugal. Het
thuisland van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. We
hopen de werken aan te vatten voor de opstart
begin volgend jaar, in 2021. Eerst in Lissabon en
Porto, maar we hopen ook zeer snel van start te
kunnen gaan met een regionale frequentie in de
streek van Fatima. Het is misschien wel meer dan
symbolisch, het is misschien zelfs een teken dat
Radio Maria, als een vrucht van het werk van de
H. Maagd, komt naar haar thuisland, waar ze de
nieuwe evangelisatie is gestart om de volledige
mensheid voor te bereiden op de Triomf van haar
Onbevlekt Hart. Het wordt vast en zeker een wonderlijk project.
Een ander belangrijk project is een nieuwe Radio
Maria voor China, die we niet opbouwen in China,
omdat het te moeilijk is. We zetten deze radio
op in Rome. Het hele programma wordt verzorgd
in het Mandarijns. De meeste Chinezen spreken
Mandarijns. In de toekomst zal er dus niet alleen
een Radio Maria zijn in China zelf in het Macau of
Traditioneel-Chinees, maar ook in het Mandarijns
vanuit Rome. Uiteindelijk zijn er achthonderd miljoen mensen over de hele wereld die deze taal
spreken. Ik kijk heel hoopvol uit naar dit Aziatisch
land, naar het Aziatische continent. De mensen

daar hebben niet veel nodig om te begrijpen
dat de enige waarheid, de enige weg, het enige
licht Jezus Christus is. Als dit continent, en meer
bepaald China opstaat voor Christus, dan zijn
we dicht bij een nieuwe triomf voor Jezus en de
Kerk en in het bijzonder voor het Onbevlekt Hart
van Maria. Vijftig jaar geleden waren er amper
een miljoen christenen in China, vandaag vijftig
jaar later is de kaap van 100 miljoen christenen
bereikt. Als deze dynamiek zich verderzet en ik
ben ervan overtuigd, dan wordt China het meest
christelijke land in de wereld.”

Een katholieke stem bij u thuis !

geluk. Uiteindelijk is dit ook de weg om Jezus bij
de mensen te brengen, aan de ganse wereld de
hoop en de vreugde te tonen waarmee ons hart is
vervuld. Het overige wordt door de H. Geest aangevuld.”

Redactie: Is Radio Maria belangrijk voor je persoonlijke leven? Heeft Radio Maria je leven veranderd?
Bernard: “Natuurlijk is er een sterke invloed.
Radio Maria is geen job, geen werk, geen gewone
baan, het is een zending. Ik doe deze zending als
antwoord dat ik probeer te geven op al de schoonheid, de liefde en de genadegaven die ik gekregen
heb van Jezus Christus door onze Moeder Maria.
Dag na dag probeer ik mijn vijf broden en twee
vissen aan te bieden, maar ik weet ook dat er op
een dag misschien iemand beter is die meer dan
vijf broden en twee vissen kan aanbieden of iets
anders kan aanbieden dat op dat moment nodig
is. Ja, het is een zending, want ook mijn familie
is erbij betrokken, want ik reis vaak, ik werk gewoonlijk meer dan acht uur per dag. Het is een
zending, maar het is niet mijn persoonlijke missie.
Ze geldt voor de tijd die nodig is, tot Onze-LieveVrouw zegt: “Het is goed.” Ik voel me gewaarschuwd door de woorden van Jezus: “Als je alles
gedaan hebt wat je werd opgedragen, zeg dan: ik
ben een knecht van geen nut.” Dat is de innerlijke
houding die ik heb. Ja het is een missie en het is
een voorrecht hieraan te kunnen meewerken. Het
is een antwoord, maar het is niet mijn leven, in
die zin dat het niet mijn eerste roeping is. Mijn
eerste roeping is ‘gedoopt te zijn’, ‘christen te zijn’
en ‘een familie te hebben’.
Ik ben heel blij dat België deel uitmaakt van de
Wereldfamilie van Radio Maria. Jullie hebben zo
een mooie familie van luisteraars die misschien
morgen de grote missionarissen zullen worden
van de nieuwe periode ingeleid door de H. Geest.“

Luisteraar in de kijker
Marcel Raskin
Kan u zich even voorstellen?
Ik ben Marcel Raskin. Ik ben priester
van het Prado, d.w.z. ik ben diocesaan priester maar ik maak deel uit
van seculier instituut van het Prado.
Het instituut werd in 1856 opgericht
door priester Antoine Chevrier te
Lyon, het is gericht op diocesane
priesters en is nu verspreid over
een vijftigtal landen. Het instituut
is in Vlaanderen misschien wat minder gekend. Kardinaal Mercier zag
het belang van dit instituut dat hij
te Lyon had leren kennen in en verspreidde tweeduizend exemplaren
van het handboek van het Prado onder zijn seminaristen. Ik ben blij dat ik via deze weg iets
over deze spiritualiteit voor de seculiere priester kan delen. Priester Antoine Chevrier was
in 1850 onderpastoor in Lyon. Hij verlangde ernaar om tussen de armen te leven. Op een
dag mediteerde hij geknield voor de kribbe in zijn parochiekerk. Kijkend naar het kindje
in de kribbe werd hij getroffen door de manier waarop de Zoon van God naar de wereld is
gekomen om zondaars te redden. Hij besloot op dat moment om de Heer Jezus op de voet
te volgen door ook zelf als een arme te leven. Hij verlangde ernaar dat dit ideaal om dicht
bij de armen te leven, beleeft werd door de andere diocesane priesters. Centraal in de spiritualiteit van Antoine Chevrier staat Christus die zich arm heeft gemaakt en leeft tussen
de armen. Belangrijk is ook het leven in gemeenschap. Priesters van het ‘Prado’ leven in
gemeenschap of komen regelmatig samen.
(vervolg p. 12)

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen in heel ons land?
Aarzel niet ons te steunen.
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RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar
via de digitale radio
via
kanaal 912
of online op
www.radiomaria.be
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06:00
06:30
07:00
07:02
07:30
07:45
08:30
09:00

15:00
16:10
16:30
17:00

Meditatie (Pater Jan Bots)
Lezingendienst
Angelus
Rozenkrans
Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
Lauden
H. Mis
op zondag om 10u voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50
Catechismus

09:50

17:30

10:30
Maandag

De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag

Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)

Woensdag

Radio Vaticaan Live (Kevin Colle) - aansluitend na de H. Mis

Donderdag

De rots in de branding (Jos Decock)

Vrijdag

Herhaling van donderdag 20u

Zaterdag

Nonkel Pater achterna

11:30
12:00
12:05
12:15
12:40

Kathovisie (Marianne Hubin)
De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

Donderdag

Radio Vaticaan*

Woensdag

Nonkel Pater achterna

Donderdag

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Vrijdag

De week van Radio Maria (Nele Uyterhoeven)

Zaterdag

Radio Vaticaan*

Zondag

De week van Radio Maria* (Nele Uyterhoeven)

Angelus

Dinsdag

In gesprek met een religieuze
De Leeswijzer (Kevin Colle)
Kerk in nood
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)

Woensdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Dinsdag

Maandag

Op bedevaart met Maria
1e:
2e:
3e:
4e:

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

18:15

13:00
Dinsdag

Maandag

18:00

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

Maandag

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
Lezingen uit Lezingendienst
Meditatie* (Pater Jan Bots)
Vespers

1e en 3e:
2e en 4e:

Radio Maria op bezoek
Het zorgportret (Joris Abts)

1e en 3e:
2e en 4e:

Het inzicht (Marleen Caers)
Missio werkt (Missio)

Woensdag

De Kerk leeft* (18u30)

Donderdag

Herhaling van dinsdag 13u

Vrijdag

Klassiekuur*

Zaterdag

Herhaling van woensdag 13u

Zondag

Herhaling van donderdag 20u

19:30

Rozenkrans

20:00
Maandag

De rots in de branding*

Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)

Dinsdag

De Kerk leeft*

Vrijdag

Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)

Woensdag

Gebed met Sant’Egidio

Zaterdag

Herhaling van maandag 18u15

Zondag

Herhaling van dinsdag 18u15

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden)
Rijkdom van het geloof (Diane Kets)

Vrijdag

Radio Maria telefoneert* (Nele Uytterhoeven)

14:15
Maandag

Vivendo (Marianne Hubin)

Zaterdag

Langs de blauwe Donau*

Dinsdag

Wereldreis met de tandem

Zondag

Klassiekuur*

Woensdag

Wereldreis met de tandem

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

De Kerkvaders (Nele Uyterhoeven)
Het archief (Kevin Colle)

Vrijdag

Wereldreis met de tandem

Zaterdag

Wereldreis met de tandem

21:00
21:30
21:45
22:35
23:30

(Behalve op zondag)
Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door ‘Het Woord Spreekt’ *
Completen
Heiligen getuigen
Catechismus* (maandag tot zaterdag)
Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u ’s morgens hebben er herhalingen
van de verschillende programma’s plaats.
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* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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Wat draagt Radio Maria bij aan uw leven?
Ik heb voedsel nodig. Op Radio Maria komt de Bijbel op verschillende manieren aan bod. Ik begin mijn dag, na het bezoek van de
verpleegster, met een wandeling. Dan ontmoet ik de moeders die
hun kinderen naar school brengen. Na het ontbijt luister ik naar de
mis. Dat is mijn voedsel. Radio Maria helpt me mijn geloofsleven te
onderhouden. Ik hou ook van de muziek. De liederen ondersteunen
me, ze geven een betekenis aan wat ik persoonlijk doormaak, aan
mijn dagelijkse inzet. Radio Maria geeft mij voedsel om als negentigjarige naar buiten te gaan om andere mensen, ook van andere
culturen te ontmoeten en getuige te zijn van het geloof.
Ik vind het geweldig dat Radio Maria zich dag en nacht inzet voor de
evangelisatie door het samenwerken rond het geloof en zo bijdraagt
aan de toekomst van de Kerk en het christelijk leven.

DE HEILIGE
ANNA

LUISTERAARS
AAN HET WOORD
We zijn o zo dankbaar voor
de mooie H. Missen zoals
vanmorgen en voor alles
wat jullie doen. Er zijn geen
woorden voor. Alleen het hart
kan wezenlijk de toedracht
zien en vertellen wat Radio
Maria voor ons allen betekent.
Moge de H. Geest alle mensen
over de hele wereld bezielen
met Zijn Heilig Vuur om verder,
zoals de eerste Christenen, de
Blijde Boodschap uit te dragen.
Onder de schutsmantel van
Maria, onze moeder, en haar
bruidegom Sint Jozef zijn we
veilig en geborgen.
Renilde
Zo dankbaar dat Radio Maria
bestaat! De eucharistie van
Pinksteren op zaterdagavond
en zondag was opnieuw zo
mooi, met een preek door pr.
Karlo die blijft nazinderen. De
mooie muziek: het Veni Creator
en het schone lied ‘Waar men
gaat langs Vlaamse wegen’. Het
voelt zo goed aan dit nog eens
te kunnen meezingen vanuit
de huiskamer. (...) Dankzij
Radio Maria was de last van
de Coronamaatregelen zo licht.
Wij hebben heel veel aan de
inspirerende en verfrissende
uitzendingen. Dankzij Radio
Maria gaat de wereld er in de
toekomst misschien wat beter
uitzien. Dat de H. Geest de
harten van de mensen mag
raken en leiden naar Radio
Maria .
Mireille

THEOLOGIE VAN DE HEILIGEN

Kunt u ons wat meer vertellen over de weg die Jezus met u gegaan
is in uw leven?
Ik was seminarist in Luik en erg naar de armen gericht. De verantwoordelijke van het seminarie stuurde me naar Banneux om er als
ploegbaas te werken bij de ‘Kleine Zusters van Charles de Foucault’.
Daar werd ik geraakt door het kindje Jezus en de eenvoud en het
gebedsleven van de zusters. Ik vroeg daarop om me te mogen aansluiten bij de ‘Kleine Broeders’ en bracht daarop twee jaar bij hen
door. Omdat bij mij ook het verlangen leefde mij pastoraal in te zetten hebben ze me naar het ‘Prado’ in Lyon gestuurd. Daar heb ik
mij als ‘keukenpiet’ nuttig gemaakt in een kleine gemeenschap waar
op dat moment ook Mgr. Ancel, de hulpbisschop van Lyon, deel van
uitmaakte. We leefden er in een voormalige paardenstal die heel
sober was ingericht. Deze ervaring heeft een grote invloed gehad. Na
mijn noviciaat en priesterwijding ben ik nog 4 jaar in Lyon gebleven.
Daarna ben ik naar Tilleur gaan wonen, in een arbeiderswijk om samen het ideaal van het werken tenmidden van de armen te bleven.
Nog steeds komen we met een zestal leden samen voor een evangeliemeditatie om met elkaar te delen over het evangelie vanuit onze
levenservaring.

Bartolomé Esteban Murillo,
De heilige Anna onderwijst de H. Maagd,
1655, Prado Museum

(vervolg van p. 9)

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

Tijdens de coronamaatregelen: extra eucharistie op zaterdag en zondag om 18u15.

Angelus
07:00
12:00
18:00
24:00

Getijdengebed
06:30
08:30
12:05
17:00
21:30

Rozenkrans

Lezingendienst
Lauden
Middaggebed
Vespers
Dagsluiting

07:05
12:15
19:30
23:30

Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’
om 15:00
12

Patrones
van de
grootmoeders

H

eiligen geven
vaak door hun
leven een klare,
verhelderende kijk op
de waarheden van het
geloof en de beleving
ervan.

H

et levensverhaal
van de heilige
Anna helpt ons om
dieper door te dringen
tot het mysterie van
de menswording
en het Goddelijk
moederschap van
de H. Maagd Maria.
Als patrones van de
grootmoeders staat zij
model voor iedereen
die door het gebed
en het beschouwen
van de H. Schriften
het geloof bewaart en
doorgeeft.

Joris Abts
Wij kennen de H. Anna als de moeder van de Maagd Maria. Aangezien de
teksten van het Nieuwe Testament zwijgen over haar is het zeer moeilijk
iets met zekerheid over haar leven te kunnen zeggen. Wat we in dit artikel
over haar zullen vertellen is afkomstig uit verhalen die doorheen de eeuwen over haar verteld zijn. Deze verhalen zijn niet historisch, ze behoren
dikwijls tot het genre van de legenden. Toch hebben deze verhalen een belangrijke rol gespeeld in de traditie, in de christelijke kunst en de beleving
van het geloof.
De oudste overleveringen
de H. Anna is de ‘Gouden Legende’,
De oudste vermelding dateert uit
geschreven tussen 1228 en 1298
de tweede eeuw na Christus in een
door de dominicaan Jacques de
Griekse tekst, die handelt over de
Voragine. Dit werk bevat in een
geboorte van Maria en die later beeenvoudige beeldende stijl het lekend werd als het Proto-evangelie
vensverhaal van vele heiligen, een
van Jakobus. De onbekende schrijverhalenschat waaruit gretig werd
ver noemt zichzelf Jakobus, een
geput door kunstenaars en prezoon uit het eerste huwelijk van
dikanten. Ook de geschriften van
de H. Jozef. Hij doet het voorkoverschillende mystieke schrijvers
men alsof hij getuige was van de
hebben bijgedragen tot de beeldgeboorte van Jezus. De schrijver
vorming van de heilige patrones
gebruikt voor zijn verhaal heel wat
van de grootmoeders.
Bijbelse elementen en verwerkt de
kindheidsevangelies van de evanH. Anna, voorbeeld van geloof
gelisten Matteüs en Lucas en vult
Anna en haar man Joachim waren
deze verder aan. Zijn beschrijving
volgens de verhalen die ons zijn
van de geboorte van Maria is het
overgeleverd gehuwd, welgesteld,
begin van de Sint-Annatraditie.
maar kinderloos. Zij leefden beiEen ander belangrijk geschrift voor
den in de hoop van hun volk om op
de verspreiding van de verering van
een dag de ouders of voor-
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zoon Jezus; over haar laatste rustplaats naast de hof van Getsemane,
aan de voet van de Olijfberg, waar
ook de H. Maagd werd neergelegd
voor haar Tenhemelopneming; en
tenslotte over haar opstaan uit het
graf op het moment dat haar kleinzoon, Jezus de Verlosser, stierf aan
het kruis. Alles wat er in deze verhalen over de H. Anna wordt geschreven is meestal ingegeven door
het zoeken naar antwoorden om
het mysterie te begrijpen van het
Goddelijk Moederschap van Maria,
haar Onbevlekte Ontvangenis en
haar maagdelijk moederschap.

ouders te worden van de beloofde Messias. God
had hen dit sterke verlangen ingegeven ondanks
het feit dat hun huwelijk kinderloos bleef. Zelfs
na vele jaren huwelijk bleven ze de hoop bewaren
en leefden ze helemaal volgens de Wet van God.
De Kerkvaders zien de onvruchtbaarheid van de
H. Anna als een symbool van de wereld, die tot nu
toe onvruchtbaar was, en die volgens de uitdrukking van de H. Schrift (Ps. 66 en 131,11) uiteindelijk
zijn vruchten zou afwerpen. Op een dag wordt op
het moment dat beiden reeds op oudere leeftijd
gekomen zijn, het offer van Joachim in de tempel
geweigerd omdat zijn huwelijk kinderloos was gebleven. Joachim vlucht uit schaamte met zijn kudde de woestijn in om er te bidden en te vasten.
Anna denkt dat hij dood is en doet haar beklag bij
God. Ze brengt God de belofte die ze gedaan hadden bij het begin van hun huwelijk om een kind
aan Hem op te dragen, in herinnering. Daarop
krijgt ze een verschijning van een engel van de
Heer die haar zegt dat haar gebed verhoord is en
dat haar nageslacht door alle volken zal worden
zalig geprezen. De engel draagt haar op zich naar
de Gouden Poort te Jeruzalem te begeven om daar
haar man te ontmoeten. Tegelijk krijgt Joachim te
Bethlehem waar hij tenmidden van de herders
leeft, van een engel te horen dat hij een kind zal
krijgen en naar de Gouden Poort moet gaan. Hij
keert met zijn kudde terug en ontmoet zijn vrouw
bij de Gouden Poort en geeft haar een kus. De
ontmoeting bij de Gouden Poort staat in de kunst
symbool voor Maria’s Onbevlekte Ontvangenis,

haar ontvangenis vrij van alle zondensmet die
haar voorbereidt op het Goddelijk Moederschap.
De Onbevlekte Ontvangenis wordt in de Kerk gevierd op 8 december. De geboorte van de Moeder
Gods op 8 september.

De ouders wijden het kind aan God en brengen
Maria, als zij drie jaar oud is, naar de tempel.
Daar wordt zij volgens de overlevering opgevoed
door Zacharias, een hogepriester en vader van de
H. Johannes de Doper, de latere neef van de Heer.
De HH. Joachim en Anna leefden vanuit de hoop
van hun volk. Evenals Abraham, de vader van
het geloof, hechtten ze geloof aan Gods belofte
en aarzelen vervolgens niet om het kind van de
belofte, hun geliefde dochter, aan de Heer af te
staan.
Er zijn heel wat vertellingen over het verdere leven van de H. Anna na de dood van de H. Joachim,
over het moment van haar vredevol inslapen,
bijgestaan door de H. Maagd Maria en haar 14
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Patrones van de grootmoeders
Als moeder van de H. Maagd Maria
en grootmoeder van de ‘Verlosser’
staat zij in die lange rij van vrouwen
vanaf de schepping van Eva en haar
ongelukkige zondeval. Ze vormt de
laatste schakel tot het moederschap
van de Moeder Gods. Als patrones
van de grootmoeders kunnen we ons
in gebed tot de H. Anna richten om
haar te vragen te waken over onze
families, over de kwetsbaarheid van
onze gezinnen en echtparen, over
onze kinderen en kleinkinderen die
de weg van het geloof zijn zoekgeraakt, over de koppels die beproefd
worden door kinderloosheid.
De H. Anna staat model voor alle gelovigen die alles in het werk stellen
om hun geloof te verdiepen en door
te geven, om het leven door te geven en het in al zijn facetten te verdedigen, om zich te verdiepen in het
Woord van God en de Kerk mee op te
bouwen.

Het heiligdom van
‘Sainte-Anne d’Auray’
Reeds in de zesde eeuw werd de
H. Anna in het Oosten vereerd, vanwaar de verering zich snel verbreidde
naar de hele kerk. Ook in ons land
zijn verschillende kerken aan haar
toegewijd. Het heiligdom van SainteAnne d’Auray is bijzonder omdat het
de enige plaats is waar de H. Anna is
verschenen.
In het begin van de 17e eeuw was Sainte-Anne-d’Auray of Ker Anna
(Keranna) een klein gehucht in de parochie van Pluneret. Daar komt
in de zomer van 1623 echter verandering in wanneer de Heilige Anna
er verschijnt aan Yves Nicolazic, een landbouwer die een grote devotie heeft tot de H. Anna. Op een avond wanneer hij onderweg is
met zijn schoonbroer worden ze door een Dame die een kaars in de
hand draagt naar het veld van de Bucceno geleid. Op 25 juli 1624,
op de vooravond van het feest van de H. Anna verschijnt de mysterieuze Dame met de kaars hem opnieuw en leidt hem naar huis.
Om na te denken over wat er gebeurd was trok hij zich terug in zijn
schuur om er te bidden. Opeens hoort hij het geluid van een grote
menigte die voorbijtrekt. Hij gaat naar buiten, maar ziet niemand
behalve de Dame die tot hem zegt: “Yvon Nicolazic, wees niet bang.
Ik ben Anne, Moeder van Maria. Vertel uw rector dat er in het stuk
land dat de Bucenno heet ooit, nog voordat er een dorp was, een
kapel op mijn naam stond. Het was de eerste in het hele land. Het
is 924 jaar en 6 maanden geleden dat ze verwoest werd. Ik wens dat
ze zo snel mogelijk weer wordt opgebouwd en dat u er voor zorgt,
want God wil dat ik daar geëerd word.” Het lijkt de oude kapel van
Ker Anna te zijn die rond het jaar 700 werd verwoest.
Op 8 maart 1629 verschijnt de H. Anna opnieuw. Ze nodigt Yves
Nicolazic uit om samen met de buren op weg te gaan naar waar de
kaars hen zou leiden. Op de aangeduide plaats vinden ze een half
vergaan houten beeld dat daar begraven lag. Het duurde niet lang
of de mensen kwamen massaal naar deze plaats om er bij het beeld
de voorspraak af te smeken van de H. Anna.
De verschijningen waren het
begin van de heropleving van
het geloof in die streken. In
1914 wordt de Heilige Anna
de beschermheilige van heel
Bretagne.
Paus
Johannes
Paulus II kwam er als pelgrim
op 20 september 1996.
Grote bedevaart van Sain
te-A

nne d’Auray op 25 juli 201
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De H. Anna wordt in de liturgie gevierd op 26 juli samen met de
H. Joachim, haar echtgenoot.
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SPIRITUEEL

PROGRAMMA IN DE KIJKER

Nieuwe boeken,
de selectie
van DE LEESWIJZER

H

et programma
‘De Leeswijzer’
legt iedere tweede
dinsdag van de
maand een aantal
boeken op de digitale
leestafel van onze
luisteraars. Het gaat
daarbij steeds over
recente publicaties
die vlot verkrijgbaar
zijn. Aan de hand
van interessante
interviews met de
auteurs krijgt u een
smaakmaker die u
kan inspireren uw
bibliotheek uit te
breiden. U ontdekt
samen met ons de
achtergrond van de
schrijvers, de reden
waarom het boek tot
stand kwam en een
voorsmaakje van de
inhoud.

Kevin Colle

De boeken die we hieronder aan u voorstellen zijn aan bod gekomen in in
één van de afleveringen van ‘De Leeswijzer’.
Tijdens de verschillende afleveringen van dit programmau heeft u reeds
heel wat interessante boeken die onlangs gepubliceerd werden kunnen
ontdekken. Het programma wil helpen bruggen te bouwen met vele mensen en te ontdekken hoe zij vanuit hun leven zoeken naar een manier om op
weg te gaan met de Heer, om met mensen op weg te gaan en ja te zeggen op
het hoogste gebod dat God ons gaf: beminnen.
De afleveringen zijn ook steeds
opnieuw te beluisteren op onze website:
http://www.radiomaria.be/de-leeswijzer/

MAATSCHAPPIJ

Iedereen gelooft

Als de stilte roept

Mgr. Koen
Vanhoutte,
hulpbisschop van
het aartsbisdom
MechelenBrussel
voor het vicariaat VlaamsBrabant en Mechelen, koos als
bisschopsleuze ‘kom Heilige
Geest’. Hij is dan ook de aangewezen persoon om ons op weg
te helpen om de Heilige Geest
beter te leren kennen. In dit
boekje krijgen we een bril aangereikt om Gods werkzaamheid
door zijn Geest ook hier en nu
beter te kunnen zien.

Geloven en
zeker weten
gaan
niet samen.
Daarom
botst geloven met
een tijdsgeest die zo graag de illusie van
zekerheden koestert. Iedereen
gelooft is een boek voor wie
voorbij die illusie durft te kijken. Het is geschreven voor
gelovigen en ongelovigen, voor
vurig overtuigden en voorzichtige twijfelaars, voor vrije geesten en eeuwige piekeraars. Het
wil niemand bekeren, maar iedereen aan het denken zetten.

Als de stilte
roept is geschreven
vanuit een
dagelijkse
omgang
met
de
stilte. Het
beschrijft de ontdekking van
de oneindige diepte ervan. Je
krijgt als lezer een bril aangereikt waarmee je kan zien wat
normaal onzichtbaar is. Het
is de ultieme uitnodiging om
kennis te maken met datgene
waarbij woorden tekort schieten: de stilte.

Auteur: Mgr. Koen Vanhoutte
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8528-549-6
Prijs: € 7,50

Auteur: Luk Vanmaercke
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8931-983-8
Prijs: € 22,99

Het wonder van de
kleine goedheid

Gewone mensen in
een bijzondere wereld

Dit is een boek voor allen die hun
naaste hebben verloren in de coronacrisis en nog zoveel vragen en
pijn hebben, maar ook voor allen
die hun naaste op een ander moment moesten loslaten. Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet
alleen in de coronacrisis.

Dit boek vertelt de verhalen van
hulpverleners, cliënten en hun familieleden, die leren omgaan met
psychische kwetsbaarheid.
Het boek biedt een levendige en
waarheidsgetrouwe schets van
het leven achter de muren van
een psychiatrisch ziekenhuis.
Auteur: An Staels
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8528-567-0
Prijs: € 19,95
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Auteur: Erik Galle
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8528-528-1
Prijs: € 25,50

Filosofisch

FILOSOFISCH

Rituelen Waarom we niet
zonder kunnen

www.radiomaria.be

SPIRITUEEL

Auteur: Manu Keirse
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-94-9316-132-0
Prijs: € 14,90

Op adem komen

Onbeminde gelovigen

De niet-aflatende interesse in
rituelen en spiritualiteit, ook
in onze tijd, toont de blijvende
aanwezigheid van het verlangen
naar betovering. Tegelijk lijkt de
blik erop fundamenteel veranderd waardoor ze beschouwd
worden als instrumenten die je naar goeddunken
kunt gebruiken. Kan de ver-wonder-ing in die context wel overeind blijven?

Onbeminde gelovigen legt uit hoe, wanneer en
waarom gelovige christenen in Vlaanderen en
Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke) gevolgen zijn. Maar in
de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde gelovigen’
weer op.
Als uitnodiging om opnieuw
over de grote vragen na te
denken en te spreken, en lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om
dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief
te doen.

Auteur: Herman De Dijn
Uitgeverij: Polis
ISBN: 978-94-6310-345-9
Prijs: € 22,50

Auteur: Guido Vanheeswijck
Uitgeverij: Polis
ISBN: 978-94-6310-438-8
Prijs: € 20

Prijs voor het
Christelijke Boek 2019
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HISTORISCH/BIOGRAFISCH
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Jan & Jan

PROGRAMMA IN DE KIJKER
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Vijd

De bevrijding van

Monseigneur

Het verdriet van het Lam Gods

Vlaanderen

André Léonard

Het Lam Gods is niet alleen
een hoogtepunt van de schilderkunst waar al eeuwenlang
een zweem van mysterie rond
hangt. Het was ook het afscheid van de ambitieuze turfhandelaarsfamilie Vijd, die zich
in korte tijd had opgewerkt tot
de elite van het Bourgondische
Vlaanderen. De Vijds vochten
in de Gentse Opstand (13791385), waren vriend aan huis
bij Filips de Goede en speelden een rol in het leven van
Jacoba van Beieren. Ze leverden burchtvoogden, schepenen en militairen. Tegelijk was
het een familie als alle andere,
die te kampen kreeg met verlies, verdriet en teleurstelling.
Wandel in deze minutieus gedocumenteerde
historische
roman door de straten van het
middeleeuwse Gent, tussen
handelaars, schippers en edellieden.. En gluur binnen in de
ateliers van Hubert en Jan van
Eyck, de grootste kunstenaars
van hun tijd.
Auteur: Jonas Bruyneel
Uitgeverij: Lannoo
ISBN: 978-94-0144-324-1
Prijs: € 21,99

Na vier lange jaren van bezetting trokken geallieerde troepen in september 1944 België
binnen. De bevrijding van
Vlaanderen en het einde van de
Tweede Wereldoorlog brachten
zowel vreugde, verdriet als onzekerheid. De oorlog hield bij
ons niet zonder slag of stoot
op. Er werd hevig gevochten
om de Schelde. Maandenlang
zaaiden de vliegende bommen
terreur in Antwerpen en omstreken.
Arnout Hauben gaat op reis
in eigen land en trekt in het
spoor van de troepen die ons
bevrijd hebben en vertelt in
zijn vertrouwde stijl bekende
en minder bekende verhalen
en getuigenissen uit die periode.
Auteur: Arnout Hauben
Uitgeverij: Polis
ISBN: 978-94-6310-524-8
Prijs: € 24,50

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede weet
op wonderlijke wijze historische figuren tot leven te wekken. Haar personages krijgen een eigen persoonlijkheid en
trekken je mee het verhaal in.

de Jambes à Savines-le-Lac
Na een ontmoeting tussen
Jacques Toussaint en mgr.
André Léonard kwam het idee
tot stand om, ter gelegenheid
van de 80e verjaardag van de
aartsbisschop, een boek over
zijn leven uit te brengen. Aan
de hand van 410 foto’s blikt
hij terug op zijn tijd als priester, professor, bisschop van
Namen en aartsbisschop van
Mechelen-Brussel.
Ontdekt
verrassende anekdotes en
beelden uit het leven van mgr.
André Léonard!
Auteur: André Léonard in samenwerking
met
Jacques
Toussaint
Uitgeverij: Art Institute
jacques.toussaint@artinstitute.be – 0495/50.43.62
ISBN: 978-2-9602444-1-0
Prijs: € 29

De leeswijzer

Auteur: Sylvia Vanden Heede
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8528-553-3
Prijs: € 15,50

Beleef de Bijbel

Had koning Salomo huisdieren? Wat zijn
de meest bizarre wapens uit de tijd van
de rechters? Waarom moesten profeten gekke opdrachten uitvoeren? Wat at
Jezus tijdens zijn laatste maaltijd met
zijn leerlingen?
Duik in de wereld van de Bijbelverhalen!
Ga mee op reis vanaf de schepping, langs
de oerverhalen, de tijd van de aartsvaders, rechters en koningen naar de tijd
van Jezus, de zendingsreizen en de eerste gemeenten. De prachtige illustraties brengen de informatie tot leven en
de landkaarten en tijdbalken tonen de
Bijbelverhalen in het grotere geheel. Zo
komen de verhalen dichterbij dan ooit!
Auteur: Hanna Holwerda
Uitgeverij: Averbode/Royal Jong Bloed
ISBN: 978-2-8081-0789-1
Prijs: € 24,9
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Y=IJ=1 letter
Horizontaal
2. iemands wijze van schrijven 9. lessenaar voor muziekpartituren 10. apostel, broer van Simon Petrus 11. katholiek 13.
bewerkte huid om op te schrijven 15. toekomstig 16. beeldraadsel 18. afbeelding van Maria met dode Christus 19. God
(Oude Testament) 21. etnische stadswijk 22. door (lat.) 24.
grote zonde die de staat van genade wegneemt 27. idool 28.
medische verrichting 30. hoge doeleinden 32. taalwetenschap
Verticaal
1. Egyptische plant waarop geschreven werd 2. kunstmatig verwekte slaap 3. functionaliteit 4. beeldverhaal 5. huishoudelijk
afval (afk.) 6. land in het zuiden van Azië (aziatisch schiereiland) 7. Franse heilige karmelietes 8. plaats in Egypte waar een
steen gevonden werd die leidde tot het ontcijferen van het
hiërogliefenschrift 12. vrouw van Abraham 14. bouwkundig ornament in de vorm van een roos 17. aanvang 18. literair genre
(geschreven tekst) 19. Joods dialect 20. gestremde melk 22.
nachtwake 23. term waarmee men aangeeft dat pasta net gaar
is 25. transpiratie 26. heldendichtleer 29. periodiek systeem
der elementen 31. unieke cijfercombinatie ter identificatie van
een aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet

(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)
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Wij doen mee aan de

‘Open Bedrijvendag’
op ZONDAG 4 OKTOBER 2020
We ontvangen u graag in een grote tent met een ‘hemels’ drankje.
We leiden jullie rond in onze studio’s met gloednieuwe digitale apparatuur.
In de kapel kan u even verwijlen bij Onze-Lieve-Vrouw, haar een intentie
toevertrouwen, een kaarsje aansteken...
En Lars Gerfen zal enkele mini-concerten geven.
Er zullen DAB-radio’s te koop zijn aan gunstprijzen.
Welkom !

r...
n ons voo

ide
...we bere

