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Allerheiligen
Allerzielen
H. Hubertus, bisschop
H. Carolus Borromeo, 
bisschop
 H. Odrada, maagd
H. Willibrordus, bisschop
Tweeëndertigste zondag 
door het jaar
Kerkwijdingsfeest van de 
Lateraanse basiliek
H. Leo de Grote, paus en 
kerkleraar
H. Martinus van Tours, 
bisschop
H. Josafat, bisschop en 
martelaar
Drieëndertigste zondag 
door het jaar
H. Margarita van 
Schotland
H. Elisabeth van 
Hongarije
Kerkwijdingsfeest van de 
Romeinse basilieken van 
de HH. Petrus en Paulus
Maria-opdracht

Vierendertigste zondag 
door het jaar - Christus, 
Koning van het heelal
H. Clemens I, paus en 
martelaar
HH. Martelaren van 
Viëtnam
H. Johannes Berchmans
Eerste zondag van de 
advent
H. Andreas, apostel

poorten en nodigt de mens-
heid uit om terug op te gaan 
naar haar Schepper. De duis-
ternis is verdwenen en het licht 
kan nu eindelijk opnieuw in ons 
hart dringen en het openstellen 
voor de gave van God. Wanneer 
een duister hart terug verlicht 
wordt door de genade van de 
Heer, dan kan men tevens niets 
anders dan God loven voor zijn 
Barmhartigheid jegens ons. 
Kijken we maar naar het voor-
beeld van de honderdman die 
getuige is van het doorboorde 
hart van Jezus aan het Kruis. 
De genade valt hem letterlijk 
op het hoofd door het water en 
het bloed dat stroomt uit het 
heilig Hart van Christus. Hij kan 
dan ook niet anders dan uitroe-
pen: “Inderdaad, die man was de 
Zoon van God” (Mc 15, 39).
Het is een mooie traditie om 
rond 1 november onze overle-
denen te gedenken. De duistere 
kerkhoven worden op die mo-
menten omgeven door verlich-
tende bloemen en aangestoken 
kaarsen. We hopen dat onze fa-
milie en vrienden die niet meer 
onder ons zijn delen in het eeu-
wige licht en daardoor toch nog 
verbonden zijn met ons. Het 
nodigt ons uit om niet alleen te 
herdenken, maar tevens onze 
hoop te versterken en te dur-
ven leven in een gemeenschap 
van heiligen. Misschien kunnen 
we op een kerkhof, maar vooral 
vanuit ons hart, ook eens spre-
ken. Niet een zelfspraak, maar 
wel een dialoog. In de eerste 
plaats met Jezus, de gever van 
alle leven. Ook met onze over-
ledenen opdat ze, als ze in het 
licht zijn, over ons blijven waken, 
of als ze de Heer nog niet blij-
vend kunnen aanschouwen, mo-
gen opklimmen naar de eeuwige 
vreugde.

We krijgen op die dagen ook de 
uitnodiging om zoals de hon-
derdman in het Evangelie op te 
zien naar degene die men heeft 
doorstoken, en Hem te danken 
voor zijn zelfgave. We weten na-
melijk dat Christus voor ieder 
van ons barmhartig is geweest 
aan het kruis en barmhartig blijft 
tot aan het einde der tijden om-
dat Hijzelf heeft gezegd: “Weet 
wel, Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voleinding van de 
wereld”. Door de kruisdood van 
Christus voor de geest te halen, 
brengen we als het ware zijn of-
fer midden in de actualiteit van 
ons leven, en ebt de dood weg 
ten voordele van het licht dat 
eeuwig schijnt. 
In deze maand zullen we speci-
aal rekenen op uw steun voor 
Radio Maria. Deze is nodig om 
onze plannen waarover u kunt 
lezen in deze nieuwe Porta Fidei 
te kunnen realiseren. Wij danken 
u nu reeds voor alle hulp en ge-
bed. 

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Beste vrienden,

“Toen het zesde uur aangebro-
ken was, viel er duisternis over 
het hele land, tot aan het ne-
gende uur. Op het negende uur 
riep Jezus met luide stem: Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U 
Mij in de steek gelaten? …   Jezus 
had, na het slaken van een luide 
kreet, de Geest gegeven.” (Mc 15, 
33-34.37)
De traditie vertelt ons dat Jezus 
op het zesde uur aan het kruis 
wordt genageld. Op dat moment 
breekt de duisternis aan. Deze 
duisternis zal eindigen met de 
luide kreet van Christus wanneer 
Hij de Geest geeft. Het is nu het 
negende uur. 
De bekende wetenschapper 
Albert Einstein vroeg ooit om na 

te denken over de duisternis, en 
vroeg zich af of duisternis eigen-
lijk wel bestaat? Hij gaf zelf als 
antwoord dat de duisternis ei-
genlijk niet bestaat. Duisternis 
is namelijk gewoon een afwezig-
heid van licht. Het licht is daar-
entegen voor hem wel iets dat 
bestaat. In diezelfde gedachte 
kunnen we stellen dat wanneer 
de duisternis aan het kruis van 
Christus eindigt, dan betekent 
dit dat er licht komt. Vandaar 
dat men kan zeggen dat – ook al 
is de dood een duister gegeven 
– met de dood van Christus het 
licht terugkomt voor de mens-
heid. Dit licht zal ten volle schij-
nen op de ochtend van Pasen 
wanneer Maria Magdalena de 
Heer zal mogen aanschouwen na 
zijn verrijzenis.
In het hele gebeuren van Pasen 
– tevens het centrum van het 
christelijk geloof – staan dus 
de dood en de verrijzenis van 
Christus centraal. Het is namelijk 
op dat moment dat de zelfgave 
van Christus voor ons heilzaam 
wordt. Jezus opent de hemel-
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Beste broeders en zusters, goedemor-
gen!

De pandemie blijft diepe wonden ver-
oorzaken. Onze kwetsbaarheid wordt 
onthuld. Velen overlijden, zeer velen 
worden ziek, in alle werelddelen. Veel 
mensen en veel gezinnen beleven een 
tijd van onzekerheid, als gevolg van 
de socio-economische problemen die 
vooral de armsten treffen.
Daarom moeten we onze blik vast ge-
richt houden op Jezus en met dit geloof 
de hoop van het Rijk van God omhelzen 
dat Jezus zelf ons brengt. Een Rijk van 
genezing en van redding dat reeds on-
der ons aanwezig is. Een Rijk van recht-
vaardigheid en vrede dat zich toont in 
werken van naastenliefde, die op hun 
beurt de hoop doen toenemen en het 
geloof versterken. 

Meer dan gevoelens
In de christelijke traditie zijn geloof, 
hoop en liefde veel meer dan gevoe-
lens en houdingen. Het zijn door de 
genade van de Heilige Geest ingestorte 
deugden: gaven die ons genezen en tot 
genezers maken. Gaven die nieuwe ho-

rizonten openen ook wanneer wij in de 
moeilijke wateren van onze tijd varen.
Een nieuwe ontmoeting met het 
Evangelie van het geloof, de hoop en 
de liefde nodigt ons uit plaats te ge-
ven aan een creatieve en vernieuwde 
geest. Op die wijze zullen we in staat 
zijn de wortels van onze fysieke, spi-
rituele en sociale zwakheden om te 
vormen. Zo zullen we in de diepte ge-
nezing kunnen brengen in de onrecht-
vaardige structuren en vernietigende 
praktijken die ons van de anderen 
scheiden en zo de mensenfamilie en 
onze planeet vernietigen.

Voorbeelden van genezing
Het dienstwerk van Jezus toont ons 
veel voorbeelden van genezing. 
Wanneer Hij genezing brengt aan 
koortslijders, aan melaatsen, aan ver-
lamden; wanneer Hij opnieuw tot le-
ven wekt of spraak en gehoor terug 
schenkt.
In werkelijkheid geneest Hij niet 
slechts een lichamelijke kwaal, maar 
de hele persoon. Op die wijze brengt 
Hij de genezen persoon opnieuw in de 
gemeenschap. Door genezing bevrijdt 
Hij een mens uit zijn afzondering.
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begon op 5 

augustus 2020 
tijdens de generale 
audiëntie op het 
Sint-Pietersplein 
met een nieuwe 
catechesereeks over 
de sociale leer van de 
Katholieke Kerk. 

De paus rijkt de 
sociale leer van 

de Kerk aan als 
inspiratiebron ter 
overwinning van de 
coronacrisis.

Denken we aan het schitterende ver-
haal over de genezing van de lamme 
in Kafarnaüm dat we bij het begin van 
de audiëntie hebben gehoord. Terwijl 
Jezus bij de ingang van zijn huis staat 
te preken, brengen vier mannen hun 
verlamde vriend bij Jezus. 

Genezende ontmoeting
Omdat ze, wegens de vele mensen, 
niet binnen kunnen komen, maken 
ze een opening in het dak en laten de 
draagbaar neer voor Hem die staat te 
preken. “Toen Jezus hun geloof zag, zei 
Hij tot de lamme: Mijn zoon, uw zon-
den zijn vergeven (Mc. 2, 5). En dan als 
zichtbaar teken voegt Hij eraan toe: “Ik 
zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga 
naar huis.” (Mc. 2, 11).
Een schitterend voorbeeld van gene-
zing! Het gebaar van Jezus is een on-
middellijk antwoord op het geloof van 
die mensen, op de hoop die ze in Hem 
stellen, op de liefde die ze voor elkaar 
tonen. En daarom geneest Jezus, maar 
niet alleen de verlamming. Hij geneest 
alles, vergeeft zonden, vernieuwt 
het leven van die lamme en van zijn 
vrienden. Hij doet, laten we zeggen, 
opnieuw geboren worden. Die licha-
melijke en tegelijk geestelijke gene-
zing is de vrucht van een persoonlijke 
en sociale ontmoeting. En we stellen 
ons voor hoe die vriendschap, en het 
geloof van alle aanwezigen in dat huis 
gegroeid zijn dankzij het gebaar van 
Jezus. De genezende ontmoeting met 
Jezus!

Hoe kunnen wij helpen?
En dus stellen we ons de vraag: hoe 
kunnen we onze wereld vandaag hel-
pen genezen?  Als leerlingen van de 
Heer Jezus, geneesheer van zielen en 
lichamen, zijn we geroepen “zijn werk 
van genezing en redding” verder te 
zetten in fysische, sociale en spirituele 
zin.
Ofschoon de Kerk langs de sacramen-
ten de genezende genade van Christus 
bedeelt en ofschoon zij geneeskun-
dige diensten voorziet in de meest 

verwijderde uithoeken van de planeet, 
is zij toch geen expert bij de voorko-
ming of verzorging van de pandemie. 
Zij geeft ook geen specifieke socio-po-
litieke aanwijzingen. Dat is de taak van 
de politieke en sociale leiders. 

Sociale principes
Toch heeft de Kerk in de loop der eeu-
wen in het licht van het Evangelie en-
kele sociale principes ontwikkeld die 
fundamenteel zijn, principes die ons 
kunnen helpen verder te gaan met het 
voorbereiden van de toekomst die we 
nodig hebben. Ik noem de voornaam-
ste die onderling nauw verbonden 
zijn: het beginsel van de waardigheid 
van elke persoon, het beginsel van het 
algemeen welzijn, het beginsel van de 
voorkeursoptie voor de armen, het 
beginsel van de universele bestem-
ming van de goederen, het beginsel 
van de solidariteit, van de subsidia-
riteit, het beginsel van de zorg voor 
onze gemeenschappelijke woning. 
Deze beginselen helpen de leiders, de 
verantwoordelijken in de samenleving 
om de groei te bevorderen en om, zo-
als in het geval van pandemie, de ge-
nezing van het persoonlijke en sociale 
weefsel te bewerken. Al deze principes 
vertolken, op verschillende wijzen de 
deugden van geloof, hoop en liefde.

Prangende kwesties onderzoeken
Ik nodig jullie uit om in de komende 
weken samen de dringende vragen 
aan te pakken die door de pandemie 
aan het licht zijn gekomen, vooral de 
sociale kwalen. We zullen dit doen 
in het licht van het Evangelie, van de 
goddelijke deugden en van de begin-
selen van de sociale leer van de Kerk. 
We zullen samen nagaan hoe de ka-
tholieke sociale traditie de mensen-
familie kan helpen, om deze wereld te 
genezen die onder zware ziekten lijdt. 
Het is mijn verlangen allen samen na 
te denken en samen te werken als vol-
gelingen van Jezus die geneest, om zo 
een betere wereld op te bouwen, vol 
hoop voor de komende generaties.

CATECHESE 
OVER DE SOCIALE LEER 

VAN DE KERK
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CATECHISMUS

2 november
Allerzielen

door E.H. Piet Capoen 

3 november 
Heiligheid a.h.v.

Gaudete et exultate 
door prof. Herman De Dijn

5-9 november
De zonde

door Pater Gerard Denys

10 november
Herbestemming 

van de kerkgebouwen
door prof. Herman De Dijn

12 november
Geloof en wetenschap
door prof. Herman De Dijn

13-27 november
Vruchten van de Geest

door E.H. Bart Goossens

28 november
Begin van de Advent

door E.H. Karlo Tyberghien

30 november
Adam en Eva
 in de Advent

door vader Bernard

 James Tissot, De genezing van de lamme, 1836-1902

DE WERELD GENEZEN
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In eenheid met de 
bisschop van Rome 

Het geloof, dat Jezus Petrus aan het hoofd van de kerk gesteld heeft en dat 
de paus van Rome als hoofd van de kerk de opvolger van Petrus is, ja zelfs 
de zichtbare plaatsbekleder van Christus op aarde, dit geloof is en wordt 
niet door allen gedeeld. En wie de band met de paus wil veiligstellen, zal 
vaker moeten ervaren, hoe onveilig dan de wereld voor hem wordt. Er zijn 
in de geschiedenis van de kerk vele mensen geweest, die hun trouw aan 
de paus van Rome met de dood hebben moeten betalen. Een van hen is de 
heilige Josafat. 

klopte aan bij een klooster. De enige 
achtergebleven monnik deed voor 
hem de deur open. Twee monniken 
voortaan in het klooster, de een was 
Josafat, de ander was dan de over-
ste. Opnieuw beginnen, helemaal 
opnieuw, in een kerk die onderling 
verscheurd was en waarin zo weinig 
leven was te bespeuren. Josafat wil-
de van harte dat er een einde kwam 
aan de verdeeldheid van de gelo-
vigen, die meer voelden voor strijd 
dan voor gebed. En in deze grote 
afzondering van het klooster begon 
hij met zijn bijdrage aan de bestrij-
ding van de verdeeldheid.

Het gebed als wapen
Niet door te grijpen naar materiële 
wapens, maar door het gebed. Echte 
kerkvernieuwing begint met volhar-
ding in het gebed. Ook al staat men 
er helemaal alleen voor. Het duurde 
enkele jaren, maar toen kwamen er 
nieuwe kandidaten voor het kloos-
ter. Het aantal roepingen nam toe. 
In 1609 werd Josafat priester gewijd. 
Steeds meer volgelingen en nieuwe 
kloosterstichtingen. Zo groeide de 
orde van de Basilianen. Gods zegen 
door het gebed werd zichtbaar.
In 1617 werd Josafat bisschop. Zijn 
pastoraal beleid was gekenmerkt 
door zijn inzet voor het herstel van 
het kerkelijk leven: aandacht voor 
een goede kloostertucht, veel pre-
ken, en steeds opnieuw biecht ho-
ren. Wit-Rusland gaf steeds sterker 
gehoor aan de bekeringsoproep 
van bisschop Josafat. Wie echt tot 
Christus wil naderen, moet zich met 
de Kerk en de mensen, en zo met 
God, verzoenen.

Tegenstand
Maar met de opbloei van het ge-
loofsleven nam de verbittering van 
de tegenstanders toe. De agressie 
van hen die zich niet hadden aange-
sloten bij de hereniging met Rome, 
nam toe. Ze werden steeds feller in 
hun optreden. En de overheid liet 

Heiligen geven 
vaak door hun 

leven een klare, 
verhelderende kijk op 
de waarheden van het 
geloof en de beleving 
ervan. 

Heiligen hebben 
heel vaak in hun 

leven blijk gegeven 
van een bijzondere 
relatie met het 
Allerheiligste en 
met de viering van 
de Eucharistie. Het 
levensverhaal van de 
heilige Josafat, die 
wij op 12 november 
vieren, kan ons helpen 
om de betekenis 
van de intercessie, 
het gebed voor de 
paus, tijdens het 
eucharistisch gebed 
beter te begrijpen.

J. Hermans

Mykola Swarnyk, Martelaarschap van 
de heilige Josafat.

DE HEILIGE JOSAFAT

Josafat was een jonge man, toen 
de kerk waartoe hij behoorde, de 
Rutheense Kerk in de Oekraïne en 
Polen, zich nog maar juist herenigd 
had met de katholieke Kerk. De bis-
schoppen hadden besloten terug 
te keren tot de ene schaapsstal van 
Christus in de katholieke Kerk en 
hadden zich na lange afscheiding 
weer met de opvolger van Petrus 
verzoend. Maar dat was niet tot ie-
ders tevredenheid gebeurd. De bis-
schoppen mochten het dan al eens 
zijn over de hereniging, een groot 
gedeelte van de geestelijkheid en 
heel wat gelovigen wilden niets of 
maar weinig weten van de paus. En 
daarom bleef de Rutheense kerk 
verdeeld: een gedeelte, met name 
de meeste bisschoppen, waren 
overtuigd van het belang van de 

eenheid met de paus, een ander 
gedeelte, en daartoe behoorden 
de meeste priesters, waren het niet 
eens met hun bisschoppen en wil-
den los van Rome blijven.

Verdeeldheid
De jonge Josafat moest kiezen. En 
hij koos voor de katholieke kerk. 
In de laster en in de onwaarachtige 
methodes van de afgescheidenen 
kon hij de waarheid niet erkennen. 
Het was het jaar 1604 toen hij be-
sloot in te treden in een klooster. 
Er waren vele kloosters in zijn land, 
maar de meeste stonden leeg. Er 
had in de voorafgaande jaren een 
hele uittocht van monniken plaats 
gevonden. Velen waren uitgetreden 
en hadden het klooster waartoe ze 
behoorden, verlaten. Josafat 

Kerstkaartenactie

Kerstmis is het feest van de vrede, omdat Christus naar ons 
toe komt met zijn vrede. Dit vervult ons met grote vreugde. 
Die vrede en vreugde wensen we graag aan elkaar toe, zeker 
in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar.

Uit de ruime kunstverzameling die het moment van de 
geboorte van de Verlosser uitbeelden kozen we vijf werken 
uit die Christus centraal stellen. 

De kerstkaarten kunnen worden opengevouwen om er een 
persoonlijke boodschap op te zetten. Op de achterzijde 
bevindt zich een gebed uit de rijke schat van de Kerk. 

De kerstkaarten worden u net als vorig jaar aangeboden 
per pakketje van vijf voor de prijs van 10 €. De kerstkaarten 
passen in een gewone enveloppe, die meegeleverd wordt.

RADIO MARIA BE49 7333 7333 7771

Indien u ons tijdens de Mariathon van 19 en 
20 november steunt voor een bedrag van 
100€ zal u, indien u dit wenst, een pakketje 
van 5 kerstkaarten worden toegestuurd.

Eén of meerdere pakketjes bestellen kan 
telefonisch op het nummer van Radio Maria: 
016 41 47 47. 
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Luister naar 
via de digitale radio    
via                kanaal 912
of online op
www.radiomaria.be

via                kanaal 912

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus 

Christus te verkondigen in heel ons land? 

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA      BE49 7333 7333 7771

Mijn ouders waren katholiek, zeer gelovig. Ik 
groeide op in een gezin van twaalf kinderen, 
tien meisjes en twee jongens. Onze ouders 
werden zwaar beproefd. De twee oudste 
meisjes stierven ten gevolge van de kroep 
(difterie). In die tijd waren er nog geen me-
dicamenten om deze ziekte te behande-
len. We werden streng opgevoed, voor ons 
welzijn. Bijvoorbeeld, toen ik een meisje 
was van vijftien jaar had ik met een rood 
potlood mijn lippen rood geverfd, maar 
dat was niet naar vaders zin. Onmiddellijk 
moest ik mijn mooie lippen wassen. Als we 
naar de tandarts moesten, was het natuur-
lijk bij iemand die naar de kerk ging.
Ik heb mijn roeping vernomen op het veld. 
Ik kreeg als taak het onkruid te verwijde-
ren tussen de sparreplanten. Er ging op dat 
moment door mijn hoofd dat ik de Heer in 

het klooster zou volgen. Het was voor mij niet moeilijk want in de Wegvoeringsstraat was er 
het klooster van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef, waar ik school had gelopen van de 
kleuterschool tot wanneer ik veertien jaar oud was. Ik kende de zusters van het onderwijs 
en kon het goed met hen stellen. Toen ik in 1966 bij hen intrad waren er 83 zusters en 13 bij-
huizen. Toen ik nog op het noviciaat was, werd me door de overste gevraagd om bejaarden 
te verzorgen in een klein huis van dertien mensen te Aspelare. Ik deed het werk zeer graag 
en hield van de mensen. Na zes jaar hadden ze me nodig in Oosterzele, waar ik dertien jaar 
lang mijn moeder verzorgde. Vijfentwintig jaar ben ik daar werkzaam geweest tot aan mijn 
pensioen, maar het werk werd wel aangepast.

Luisteraar in de kijker
Zuster Denise Van der Sypt

(vervolg p. 12)

98

De intercessie

In iedere eucharistie-
viering wordt tijdens 
het eucharistisch ge-
bed gebeden voor de 
zichtbare plaatsbekle-
der van Christus op 
aarde, voor de opvolger 
van St. Petrus, de paus. 
De katholieke gelovigen 
weten zich in elke mis 
verbonden met hem 
die door Christus aan 
het hoofd van de Kerk 
is geplaatst. In het ge-
bed voor de paus wordt 
duidelijk, dat overal ter 
wereld de eenheid met 
Christus het meest en 
diepst verwezenlijkt 
wordt, wanneer men 
de gedachtenismaaltijd 
van Christus viert door 
tevens te denken aan 
hem, die Christus ons 
gegeven heeft als onze 
leider op aarde om de 
weg naar de hemel te 
vinden: de paus.

het onrechtvaardig optreden 
van de niet met Rome verbon-
den Ruthenen toe. De Ruthenen 
onder leiding van Josafat wer-
den vervolgd om hun geloof. 
Ze zagen vol hoop en vertrou-
wen uit naar de katholieken in 
het Westen. Misschien zou de 
paus zelf in hun land kunnen 
ingrijpen, om hen te helpen en 
te beschermen. Maar dat was 
onmogelijk, of het gebeurde in 
ieder geval niet. En zo stond 
Josafat geheel alleen. Maar hij 
bleef oproepen tot eenheid met 
de Kerk van Rome, tot eenheid 
met de paus. Hij bleef oproepen 
tot trouw aan de opvolger van 
Petrus. Hij schrok er zelfs niet 
voor terug om in het hol van de 
leeuw, de stad Vitebsk, het mid-
delpunt van het verzet, te pre-
ken. 

Gebed voor de paus
Op 12 november 1623 vierde hij 
‘s morgens in die stad de eu-
charistie. Hij deed dat in de li-
turgie van de Rutheense ritus, 
volgens de oude liturgische 
vorm. Want toen de Ruthenen 
zich met Rome herenigd had-
den, hadden ze hun eigen litur-
gie behouden. Sommigen, die 
zich niet met Rome wilden her-
enigen, hadden de bisschoppen 
daarom verweten, dat men op 
die manier de gelovigen wilde 
bedriegen. Maar de bisschop-
pen wisten zelf maar al te goed, 
hoe onwaar die beschuldiging 
was. De Rutheense liturgie (de 
zogenaamde oud-Slavische li-
turgie) handhaven was geen 
foefje om de gelovigen te lok-
ken, maar was een uiting van 
het geloof, dat ook in andere 
vormen van eucharistie vieren, 
zoals deze geslacht na geslacht 
overgeleverd waren, Gods naam 

verheerlijkt kan worden. Josafat 
vierde daarom steeds de litur-
gie volgend de oud-Slavische 
Rutheense ritus: maar daarbij 
bad hij in iedere eucharistie wel 
uitdrukkelijk voor de paus van 
Rome, de H. Vader, de opvolger 
van Petrus. Want aan hem heeft 
Christus de leiding van zijn Kerk 
toevertrouwd. Ook al vierden de 
met Rome verenigde Ruthenen 
een liturgie, die verschilde van 
de rooms-katholieke liturgie 
van de Iatijnse ritus: ze waren 
beiden verbonden in het bid-
den voor een en dezelfde paus. 
Iedere eucharistieviering ge-
beurt in verbondenheid met de 
paus van Rome.

Marteldood
Na de eucharistieviering verliet 
Josafat de kerk. Toen weerklon-
ken ineens geweerschoten en 
glinsterde een neervallende bijl 
door de lucht. Josafat werd ge-
dood door zijn tegenstanders, 
omwille van het geloof in de 
eenheid van de Kerk en omwille 
van zijn verbondenheid met de 
paus. Zo werd Josafat een mar-
telaar voor de hereniging van 
de kerken, een martelaar voor 
de oecumene. De Kerk viert zijn 
gedachtenis elk jaar op 12 no-
vember. Josafat vond zijn laat-
ste rustplaats in de kerk van de 
paus: de Sint-Pieter in Rome. 
Daar werd de martelaar voor de 
eenheid met de paus begraven 
onder een altaar.
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06:00
06:30
07:00
07:02
07:30
07:45
08:30
09:00

09:50

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 behalve op woensdag (Radio Vaticaan ‘LIVE’) en op zondag (H. Mis)

10:30

Maandag De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag Langs de blauwe Donau (Jos Decock)

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 11:00: Talitakoem*

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

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

13:00

Maandag Biddende Moeders

Dinsdag
1e:
2e:
3e:
4e:

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

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

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

Donderdag Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)

Vrijdag Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15) 

Zaterdag Herhaling van maandag 18u15

Zondag Herhaling van dinsdag 18u15

14:15

Maandag Vivendo (Marianne Hubin)

Dinsdag Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)

Woensdag Muziek

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

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

Vrijdag Vivendo*

Zaterdag Muziek

Zondag Radio Maria telefoneert*

10

* Herhaling van eerder uitgezonden programma

11

Tussen middernacht en 6u ’s morgens hebben er herhalingen 
van de verschillende programma’s plaats.

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

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

17:30

Maandag Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Dinsdag Radio Vaticaan*

Woensdag Talitakoem (Zuster Marie-Jeanne)

Donderdag Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Vrijdag De week van Radio Maria (Kevin Colle)

Zaterdag Radio Vaticaan*

Zondag De week van Radio Maria* 

18:00 Angelus

19:30 Rozenkrans

18:15

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

In gesprek met een religieuze (Patrick Vandenhove)
Het zorgportret (Joris Abts)

Dinsdag
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

20:00

Maandag Gebed met Sant’Egidio

Dinsdag De Kerk leeft*

Woensdag Gebed met Sant’Egidio

Donderdag
1ste week:

2e week:
3e week:
4e week:

Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden)
Openbaring (Diane Kets)
Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft) 
Hagiografische Lectuur (Martine  d’Hollander)

Vrijdag Gebed met Sant’Egidio

Zaterdag Langs de blauwe Donau*

Zondag Klassiekuur*

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



LUISTERAARS 
AAN HET WOORD
Initieel was het de bedoeling 
van God dat wij mensen in diepe 
verbondenheid met Hem samen 
leven. Zijn Wil doen. Maar door 
de erfzonde werd dit teniet 
gedaan. Radio Maria geeft ons de 
mogelijkheid om terug in diepe 
verbondenheid samen te leven 
met God! Weten we terug waar we 
vandaan komen. Kunnen we elke 
dag heel dicht bij Jezus Christus 
zijn. Hem navolgen! Hij alleen ons 
Licht, onze Waarheid, onze Herder 
en Redder! Radio Maria is een 
geschenk van Onze-Lieve-Heer uit 
de Hemel! Waarvoor dank!

Sylvia

Heel veel dank voor de mooie 
uitzendingen van Catechismus 
verzorgd door pater Daniël 
Dewitte. Ik luister er erg graag 
naar. Hij vertelt zo mooi en 
boeiend!!

Melina

Beste allemaal,

Ik wil jullie bij deze feliciteren voor 
jullie uitzendingen. Sinds ik de 
zender enkele maanden geleden 
ontdekt heb, luister ik regelmatig 
en geniet van de devotie die jullie 
uitstralen. Dank u wel daarvoor!

Met vriendelijke groeten,

Ludo.
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07:00
12:00
18:00
24:00

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

06:30 Lezingendienst
08:30  Lauden
12:05  Middaggebed
17:00 Vespers
21:30  Dagsluiting

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

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

Angelus Getijdengebed Rozenkrans

De gebeden van de dag verlopen als volgt: ‘s morgens om 7u30 ge-
tijdengebed. Meditatie is persoonlijk. Drie maal in de week is er een 
heilige Mis. Verder luisteren we naar Radio Maria. Om 11u30 is er 
getijdengebed, om 12 uur middagmaal. ‘s Avonds om 18 uur is er ge-
tijdengebed gevolgd door de dagsluiting en het avondmaal. Daarna 
luisteren we naar het nieuws. Op vrijdag bidden we de kruisweg om 
één uur samen met Radio Maria. Ik zorg voor het klaar zetten van de 
kapel voor de H. Mis. Ik ben bezig met het dekken van de tafels, de 
vaat en zo nog enkele karweitjes.
Het volgende gebed wordt door de zustergemeenschap iedere 
woensdag gebeden om hun heilige patroon te eren:

(vervolg van p. 9)

Gebed tot de Heilige Jozef

Heilige Jozef, bewaarder van het heilig huisgezin, 
bescherm onze gezinnen en onze gemeenschap. 
Sta ons bij in de strijd tegen het kwaad. Geef ons 
de moed iedere dag opnieuw onze plichten te ver-
vullen en de wil van God te volbrengen. Weerhoud 
onze tong van onwaarheid en kwetsende woor-
den. Verlicht ons verstand als wij beslissingen 
moeten nemen. Sterk ons in tegenspoed en in 
ontmoediging. Verstevig onze liefde opdat in 
onze gemeenschap steeds wederzijds vertrouwen 
en verdraagzaamheid zouden heersen. Keer alle 
gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, 
bij de arbeid en op de baan. En moge God steeds 
de ereplaats bekleden in onze gemeenschap en in 
onze harten. Heilige Jozef, patroon van de heilige 
Kerk, help onze paus Franciscus, onze bisschoppen 
en priesters, diakens en seminaristen, alle religi-
euzen en bescherm de heilige Kerk. Wil samen met 
de heilige Maagd Maria bij Jezus ten beste spreken 
voor al onze gezinnen, voor onze gemeenschap. 
Amen.
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“Door te 
luisteren komt 
men tot geloof, 
en wat men 
hoort, is de 
verkondiging 
van Christus.”
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Steun Radio Maria 
om te groeien in Vlaanderen 

en te starten in Wallonië

Zoals ieder jaar houdt Radio Maria in november haar Mariathon. We vra-
gen dan aan de luisteraars om extra financiële steun voor de radio. Wij 
hopen dit jaar 90.000 euro te verzamelen, nl. 45.000 euro voor Radio Maria 
in Vlaanderen, 45.000 euro voor de opstart van Radio Maria in Wallonië.  

20       20

40 uur 
live radio 

op 19 en 20 
november

Na de succesvolle Mariathon van 
vorig jaar en mede door een bij-
zondere gift kon begin dit jaar de 
gehele technische installatie van 
de studio’s in Leuven vernieuwd 
worden. Een noodzakelijke in-
greep, maar met een hoge kost-
prijs, 62.000 euro. Deze investering 
was zonder uw milde steun niet 
mogelijk geweest. Wat zijn de pri-
oriteiten voor dit jaar?

Radio Maria met een studio in elk 
bisdom : grotere lokale veranke-
ring, méér luisteraars!
Radio Maria wil in Vlaanderen 
graag in elk bisdom aanwezig zijn 
met een lokale studio. Met deze 

grotere lokale verankering willen 
we op korte termijn het aantal 
luisteraars opkrikken. Op termijn 
zou er dan op de radio meer ruim-
te zijn voor lokaal nieuws van-
uit alle bisdommen. Daarmee zal 
Radio Maria, meer dan voorheen, 
een steun kunnen zijn voor de ge-
lovigen in alle bisdommen. Om dit 
project te realiseren is er nood aan 
één bijkomende voltijdse mede-
werker. Die zal in eerste instantie 
dit project, zowel organisatorisch 
als redactioneel, gestalte moeten 
geven. Dit betekent een extra kost 
voor Radio Maria van 55.000 euro 
per jaar. De inrichting van de drie 
nieuwe lokale studio’s (bis-
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Aanbod DAB+ radiotoestellen 
die u via Radio Maria kan bestellen

Bel ons op het nummer: 016 41 47 47

FM/DAB+ radio  LENCO PDR-015BK
* Werkt met stroomkabel en met batterijen
* Voorkeurtoetsen (Radio Maria op 1)
* Aansluiting voor koptelefoon
* Afmetingen:  18 x 4,2 x 9 cm
* Richtprijs:  40,00 €
BESTELCODE: ‘LENCO’

* Afmetingen:  18 x 4,2 x 9 cm

FM/DAB+ RADIO  NIKKEI NDB10AT
* Werkt met stroomkabel en met batterijen
* Aansluiting voor koptelefoon
* Afmetingen:  15,5 x 11 x 4,7 cm
* Richtprijs:  40,00 €
BESTELCODE: ‘NiKKEI’

FM/DAB+ RADIO  NIKKEI NDB30BK
* Klein model, handig om mee te nemen
* Werkt met USB-stroomkabel 
 en met ingebouwde oplaadbare batterij
* Aansluiting voor koptelefoon
* Afmetingen:  12,5 x 7 x 3,1 cm
* Richtprijs:  33,00 euro
BESTELCODE: ‘NiKKEI KLEIN’

Radio Maria 
beluisteren 

kan via een DAB+ 
radiotoestel.

Maar ook 
op het 
Telenet-kanaal 912 

(Radio Maria zendt 
uit op een eigen 
kanaal binnen het 
radioaanbod op de TV-
kabel van TELENET) 

Via het internet 
is Radio Maria 
te beluisteren:

op de webpagina 
van Radio Maria: 
www.radiomaria.be
via de 
Radio Maria app 
en door middel 
van een 
internet-
radiotoestel

BESTELLEN

kanaal 912

dom Antwerpen, Gent en Hasselt) is berekend op 
72.000 euro. Deze investering wordt gespreid over 
drie jaar.
Voor deze belangrijke uitbreiding van het team 
medewerkers en voor de inrichting van de drie lo-
kale studio’s vragen we nu de financiële steun van 
de luisteraars. Doet u mee?

Radio Maria Vlaanderen steunt opstart “Radio 
Maria Wallonië”
Zoals elk jaar ondersteunt Radio Maria tijdens de 
Mariathon één project van de Wereld Familie. Dit 
jaar is één van de voorgestelde projecten de op-
start van Radio Maria in Wallonië en dat project 
voor onze landgenoten willen we natuurlijk graag 
mee helpen realiseren. De helft van de opbrengst 
van deze Mariathon zal voorbehouden worden 
voor het opstarten van Radio Maria in Wallonië.D
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Het bestuur dankt allen die financieel steunen : 
zonder uw giften kan het niet!
Het Bestuur van de vzw Radio Maria kwam op 6 
oktober bijeen en kon vaststellen hoe gul onze 
luisteraars zijn en dit ondanks de moeilijke tij-
den die we meemaken. Het bestuur wil dan ook 
de luisteraars van harte bedanken voor hun vrij-
gevigheid. Radio Maria is immers niet mogelijk 
zonder de financiële steun van de luisteraars. 
Het gaat dikwijls over kleine giften, maar al deze 
kleine bedragen maken iedere maand opnieuw 
één groot bedrag dat ons toelaat om ‘break-even’ 
te draaien. Dat is het wonder van Radio Maria, 

de enige radiozender die groeit en bloeit zon-
der inkomsten uit publiciteit. Het bestuur is 
ook heel dankbaar voor de drie uitzonder-
lijke giften die we de afgelopen maanden 
mochten ontvangen. Ook die grote giften 
zijn noodzakelijk. Daar waar de gewone gif-
ten gebruikt worden voor de dagelijkse wer-

king, maken de grote giften het mogelijk om 
te investeren en te groeien. 

Maak het ons mogelijk om nabij te kunnen zijn; 
steun Radio Maria tijdens deze Mariathon
Radio Maria wil nu meer dan ooit haar luiste-
raars zeer nabij zijn. Velen dreigen in deze co-
rona-tijden te vereenzamen, ziek, depressief of 
levensmoe te worden. Meer dan ooit willen we 
de vreugde van het Evangelie bij zoveel moge-
lijk mensen brengen. We voelen aan dat het aan-
tal luisteraars aan het groeien is. We voelen ook 
de nood aan bij steeds meer mensen naar een 
hoopvolle, zinvolle boodschap. Die brengen we! 
En samen vormen we een familie en zorgen we 
voor meer verbondenheid tussen mensen. In de 
maand november zal Radio Maria een brief ver-
sturen naar alle woonzorgcentra van Vlaanderen. 
Ze beleven moeilijke tijden en we willen ze nabij 
zijn. Er zullen DAB-radio’s ter beschikking gesteld 
worden van de rusthuizen die ze aanvragen, met 
de bedoeling eenzame, zieke en levensmoeë be-
woners tot steun te zijn. 

Luister dus zeker op 19 en 20 november naar 
Radio Maria en doe mee met de Mariathon. De 40 
uren live radio starten op donderdag om 6.30u en 
duren tot vrijdag om 22.30u. Steun Radio Maria 
om te groeien in Vlaanderen en te starten in 
Wallonië.
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Aanbod DAB+ radiotoestellen 
die u via Radio Maria kan bestellen

(VERVOLG)

FM/DAB+ RADIO  NIKKEI NDB40BK
* Werkt met USB-stroomkabel en met ingebouwde 
oplaadbare batterij
* Aansluiting voor koptelefoon
* Bluetooth
* Aansluiting voor micro SD-kaart
* Alarmfunctie
* Afmetingen:  19 x 11,8 x 7 cm
* Richtprijs:  60,00 euro
BESTELCODE: ‘NiKKEI BLUETOOTH’

INTERNETRADIO  LENCO DIR-60BK
Als je geen goed bereik hebt voor de DAB+ (te ver van een 
zendmast, sterk geïsoleerde woning, dikke muren,…) dan 
biedt een internetverbinding de oplossing!
Bij het instellen moet je éénmalig de code van de modem 
ingeven.

* Werkt met stroomkabel en met batterijen
* Aansluiting voor koptelefoon
* Afmetingen:  18 x 4,9 x 10,8 cm
* Richtprijs:  60,00 euro
BESTELCODE: ‘LENCO INTERNET’

 batterijen

De radiotoestellen die wij aan-
bieden kan u aanschaffen als 
u bij ons langskomt of te-
lefonisch bestellen op het 
nummer van Radio Maria: 

016 41 47 47. 
Al onze toestellen zijn reeds in-

gesteld op  Radio Maria. Bij een telefonische be-
stelling zenden wij de gevraagde radio naar jou 
toe samen met een overschrijvingsformulier om 
de betaling in orde te brengen.

BESTELLEN

Radio Maria viert haar 9de verjaardag!
De jaarlijkse viering van de inwijding van de studio’s in Egenhoven 
is eerst en vooral een gebaar van dankbaarheid voor God, Maria en 
de trouwe luisteraars. Dit gebeurt tijdens een feestelijke eucharis-
tieviering, gevolgd door een receptie. Omwille van de bijzondere 
tijden die we nu meemaken, kunnen we het programma voor deze 
verjaardag nog niet bekendmaken. Misschien is het niet mogelijk 
om iedereen ter plaatse in de studio’s van Egenhoven uit te nodi-
gen. Sowieso zullen we op 12 december speciaal met alle luisteraars 
verbonden zijn via de radio en zullen we in de diverse programma’s 
de nodige aandacht besteden aan deze verjaardag. 
Radio Maria is nu een vaste waarde in het Vlaams radiolandschap. 
Het was echter niet altijd even gemakkelijk. Vier jaar geleden ver-
loor Radio Maria haar FM-frequenties. Dit had het einde van de ra-
dio kunnen betekenen, maar verbazend snel konden we de switch 
maken naar DAB en kent de katholieke zender een gestage groei. 
Dit hebben we te danken aan de steun van onze hemelse Moeder 
en aan de trouw van de luisteraars. Laten we dus op 12 december 
de Heer danken!
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DE LEESWIJZER

herbeluister alle voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

KRUISWOORDRAADSEL

(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18

19 20 21 22

23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

Horizontaal

2. november 9. bouwstijl gekenmerkt door krullen aan het 
kapiteel 10. dunne rechte lat 11. inleidend gedeelte van een 
muziekstuk 13. dilemma 15. gekookte landslak 17. zijrivier van 
de Dijle 19. houten klepper 21. intrest 22. bekende Vlaming 
24.  vervolgverhaal in een tijdschrift, op de radio of op tv 27. 
deel van de waddeneilanden 28. bot in onderarm 30. kerkelijk 
avondgebed 32. bloedgetuige

Verticaal

1. zonder zonden 2. deel van de mis 3. aandoening van het ze-
nuwstelsel 4. bekkens met pedaal (onderdeel van een drum-
stel) 5. bijna blind zoogdier met een zachte zwarte vacht 6. 
schoonvader van Kajafas 7. schematische, grafische voorstel-
ling 8. geloofsgetuigen (zonder als martelaar te sterven) 12. 
kostbaar mineraal blauw of melkachtig van kleur 14. een loot 
aanbrengen op een andere boom 16. bestanddeel van bier 
17.  geboortestad van de H. Johannes Berchmans 18. deksteen 
van een graf 20. prehistorische ronde woning van veldkeien 
- Italiaans bouwwerk met kegelvormig dak 22. infuus 23. luxu-
eus tijdschrift met glanzend papier 25. melaatsheid 26. lichte 
mist 29. aarden kruik 31. thermaal bad

(y=ij= 1 letter)

Het eerste boek, ‘Montfort en de Montfortaanse 
beweging in België’, is verkrijgbaar bij Uitgeverij 
Halewijn en is geschreven door onder meer profes-
sor Leo Kenis en professor Mathijs Lamberigts. Het 
was professor Lamberigts die het project coördi-
neerde en we gingen hierover met hem in gesprek.
Zowat 100 jaar geleden kreeg de Mariaverering 
in ons land een belangrijke impuls door de 
Montfortanen. Mede door toedoen van priester 
Poppe en kardinaal Mercier werd vanuit Leuven 
een brede werking opgezet van retraites, recollec-
ties, missies en de verspreiding van een volkstijd-
schrift dat nog altijd bestaat (nu onder de naam 
Maria, middelares en koningin). 
In dit boek situeren Leuvense academici deze rijke 
geschiedenis tegen de achtergrond van Montforts 
spiritualiteit en Mariadevotie en in de Belgische 
context. Maar er is niet alleen oog voor wat voorbij 
is, ook de blijvende actualiteit van de Mariadevotie 
en de Bijbelse sleutelpassages over Maria komen 
aan bod. Tot slot spreekt kardinaal De Kesel zijn 
verwachtingen uit voor de taak die de Montfortanen 
in de toekomst zullen vervullen.
Werkten mee aan dit boek: Mathijs Lamberigts, Leo 
Kenis, Wiel Logister, Laura Tack, Nepolean James 
Raj, Frans Fabry, Jos Van den Bergh, Dries Anysacker 
en kardinaal Jozef De Kesel.

In de maand oktober hadden we in ‘De 
Leeswijzer’ opnieuw het genoegen om twee 
boeken aan u voor te stellen: Montfort en de 
Montfortaanse beweging in België’  en het boek 
van de hand van Emmanuel Van Lierde, hoofd-
redacteur van het christelijke opinieweekblad 
Tertio, ‘Welkom in Rome, kruispunt van de we-
reldkerk” 

Het tweede boek is van de hand van Emmanuel 
Van Lierde, hoofdredacteur van het christelijke opi-
nieweekblad Tertio, en is eveneens verkrijgbaar bij 
Uitgeverij Halewijn.
‘Welkom in Rome, kruispunt van de wereldkerk’ We 
konden met Emmanuel Van Lierde in gesprek gaan 
over paus Franciscus, kardinalen, generale oversten 
en zijn ervaringen in het Vaticaan.
De uitgeverij omschrijft het boek als volgt:

“De auteur van dit boek mocht al vele Romereizen 
maken en doet dat sinds 2014 als vaticanist voor 
het christelijke opinieweekblad Tertio. Gaandeweg 
ontdekte hij een ander Rome en werden die reizen 
‘retraites’, momenten van geloofsverdieping, omdat 
achter de stenen van monumenten, paleizen en ker-
ken begeesterde en begeesterende mensen schuilen. 
Of het nu gesprekken waren met behouds- of hervor-
mingsgezinde clerici, religieuzen, academici of actie-
ve gelovigen, altijd gaven ze blijk van een oprechte 
overtuiging en een authentiek geloof. Dit boek steunt 
op interviews, analyses, impressies en duidingen die 
de auteur de voorbije vijf jaren schreef voor Tertio en 
voorziet ze van extra commentaar. Zo krijgt u een uit-
zonderlijk gevarieerd beeld van het reilen en zeilen in 
het Vaticaan, het kruispunt van de wereldkerk.”

DE PRIJS VOOR HET
CHRISTELIJKE EN SPIRITUELE BOEK

wordt jaarlijks uitgereikt door 
Medianetwerk Plus, de uitgevers-
organisatie voor waardengedreven 
pers. Het doel bestaat erin om toon-
aangevende boeken in dit genre 
voor het grote publiek op de voor-
grond te brengen en ondersteuning 
te bieden voor auteurs en uitgevers 
van boeken over zingeving. 
Er worden twee prijzen uitgereikt in 
twee categorieën. Het christelijke 
boek bekroont de auteur van een 
boek waarin de evangelische bood-
schap centraal staat vanuit een 
christelijk perspectief, toegankelijk 
geschreven voor een breed publiek. 
Het is ook in deze categorie dat het 
boek ‘Welkom in Rome, kruispunt 
van de wereldkerk’ van Emmanuel 
Van Lierde werd genomineerd. 
Het spirituele boek is een prijs ter 
bekroning van de auteur van een 
boek waarin op een toegankelijke 
wijze voor een breed publiek wordt 
bijgedragen tot de zoektocht naar 
zin, bezinning en bezieling in de hui-
dige samenleving. 
De ingediende boeken worden be-
oordeeld door een gezagsvolle, on-
afhankelijke jury die de lezer gidst 
bij de keuze in het aanbod. De Jury 
heeft voor beide categorieën een 
shortlist van telkens 3 boeken sa-
mengesteld. Hieruit zullen de win-
naars gekozen worden.

Uw stem telt ook mee! U kan, als le-
zerspubliek, een boek kiezen voor de 
publieksprijs. Deelnemen kan tot en 
met 15 november 2020 en dit via de 
website: www.prijsreligieuzespiritu-
eleboek.be.

Bovendien werd dit boek genomi-
neerd voor de Prijs voor het spiritu-
ele en christelijke boek 2020!



Hans Memling, Christus met zingende en musicerende engelen, ca. 1485-90
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Here der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen

Rots aller eeuwen
U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht
Bij wie ik schuil

Halleluja...

Eer aan de Vader
Die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon
Die mij tot leven riep
Eer aan de Geest
U maakt ons samen één
U alleen
U heb ik lief

Elly & Rikkert Zuiderveld


