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In de moeilijke tijden die we kennen hebben velen misschien
meer dan anders ondervonden
dat vriendschap noodzakelijk is,
en dat we dus nood hebben aan
vrienden. In de eerste plaats
hebben we natuurlijk onze persoonlijke vriendschap met God.
Met God onderweg gaan tijdens
dit leven als ware het samen op
weg gaan met een vriend, het
is een belangrijke stap in het
geestelijke leven. Als mensen
hebben we echter ook nood aan
menselijke vriendschappen.
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Een trouwe vriend is een krachtig
medicijn, wie ontzag heeft voor de
Heer vindt zo ’n vriend.
EDITORIAAL

C

Via Radio Maria proberen wij
jullie allen op een vriendschappelijke manier bij te staan. Ja,
Radio Maria mag beschouwd
worden als een vriend. En het is
bijna 10 jaar dat wij op die manier onze missie hebben kunnen
vervullen in ons land.
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Beste vrienden van Radio Maria,
“In tijden van nood kent men zijn vrienden.” Deze
wijsheid die elkeen van ons wel eens kan ondervinden is vaak een aanzet tot het goed kiezen
van de persoonlijke vrienden. Reeds het Woord
van God in de Heilige Schrift waarschuwde ons:
“Sommige vrienden zijn enkel je vriend in goede tijden, in slechte tijden zie je ze niet” (Sir 6,
8). Verder schrijft Jezus Sirach nog: “Een trouwe
vriend is een veilige schuilplaats, wie er één gevonden heeft, heeft een schat gevonden. Een
trouwe vriend is onbetaalbaar, tegen zijn waarde
weegt niets op. Een trouwe vriend is een krachtig
medicijn, wie ontzag heeft voor de Heer vindt zo’n
vriend. Wie ontzag heeft voor de Heer zoekt de
juiste vrienden uit; zoals hijzelf is, zo zijn zijn vrienden.” (Sir 6, 14-17)
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Op 12 september starten wij
hiervoor een Jubeljaar. Dit is
ook de reden waarom de editie van de Porta Fidei die u nu
in handen hebt in een nieuw
kleedje is gestoken. We blikken
namelijk dankbaar terug op de
afgelopen 10 jaren, en tegelijkertijd staat Radio Maria altijd
open voor de vernieuwing die
van haar wordt gevraagd om
op de meest getrouwe manier
als een vriend ieder van jullie te
bemoedigen in het geloof. In de
komende nummers van dit tijdschrift zult u hierover veel meer
vernemen. Naast alle waardevolle artikels die u gewoon bent
te lezen, ontvangt u vanaf deze
editie een terugblik op de geschiedenis van onze radio. Zo
wensen we iedereen te laten
delen in de dankbaarheid die
wij in ons hart voelen.

LITURGISCHE
KALENDER
SEPTEMBER

Die dankbaarheid hebben wij
ook voor jullie, onze vrienden.
Dankbaar zijn we namelijk
voor uw steun en gebed, op-
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trouw zijn aan haar missie
om iedereen die nood heeft
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aan de Blijde Boodschap van
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Christus bij te staan. Moge de
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Heer u zegenen, en moge de

20

heilige Maagd Maria u be-

21

schermen tijdens dit jaar dat
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we in dankbaarheid aan haar
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goede zorgen toevertrouwen.
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Zeer genegen in Jezus en Maria,
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H. Gregorius de Grote,
paus en krkl.
Drieëntwintigste zondag
door het jaar
Maria geboorte, feest
H. Petrus Claver, pr.
Vierentwintigste zondag
door het jaar
(H. Naam van Maria)
H. Johannes
Chrysostomos, b. en krkl.
Kruisverheffing, feest
O.L.-Vrouw van Smarten,
gedachtenis
H. Cornelius, paus
en H. Cyprianus,
bisschop en martelaar
H. Robertus Bellarmino,
bisschop en kerkleraar
Vijfentwintigste zondag
door het jaar
HH. Koreaanse
martelaren
H. Matteüs, apostel en
evangelist
H. Pius van Pietrelcina,
priester
Zesentwintigste zondag
door het jaar
H. Vincentius de Paul, pr.
H. Wencesclaus,
martelaar
HH. Michaël, Gabriël en
Rafaël, aartsengelen
H. Hiëronymus, pr. en
krkl.

Pr. Karlo Tyberghien
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Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie
Cortile San Damaso - 16 september 2020

Zorg voor de gemeenschappelijke woning
=contemplatieve houding

Dierbare broeders en zusters,
goedendag!
Om uit de pandemie te raken,
moet men zichzelf en elkaar
verzorgen. En steun verlenen
aan wie zorg draagt voor de
meest zwakken, de zieken en de
bejaarden. Het is de gewoonte
de bejaarden niet mee te tellen,
ze aan hun lot over te laten. Dat
is verkeerd. De mensen – goed
omschreven door de Spaanse
term “cuidadores”, zij die voor
de zieken zorgen - vervullen
een wezenlijke rol in de huidige
maatschappij, ook al krijgen
ze vaak niet de verdiende
waardering en het verdiende
loon. Zorgen voor is een gouden
regel van ons menselijk bestaan
en is bron van gezondheid
en hoop. Zorgen voor wie ziek
is, voor wie in nood verkeert,
voor wie verwaarloosd wordt:
dat is een menselijke en ook
christelijke rijkdom.
Deze zorg moeten we ook aan
onze
gemeenschappelijke
woning besteden: aan de
aarde en aan elk schepsel. Alle

vormen van leven zijn onderling
verbonden. Onze gezondheid
hangt af van die van de
ecosystemen die God heeft
geschapen en waarvan Hij aan
ons de zorg heeft toevertrouwd.
Ze misbruiken, daarentegen,
is zware zonde die schade
berokkent, die kwaad doet en
ziek maakt. Het beste tegengif
tegen ongepast gebruik van
onze
gemeenschappelijke
woning is de contemplatie.
Hoe kan dat? Bestaat hiervoor
geen vaccin, voor de zorg
van de gemeenschappelijke
woning, om ze niet links te laten
liggen? Wat is het tegengif
tegen de verwaarlozing van
de
gemeenschappelijke
woning? Dat is de contemplatie.

Het beste tegengif tegen
ongepast gebruik van onze
gemeenschappelijke woning
is de contemplatie.
“Wanneer iemand niet leert
stil te blijven staan om het
schone te aanschouwen en te
bewonderen, is het niet vreemd
dat alles wordt tot een object
dat men zonder scrupules mag
gebruiken of misbruiken”. Tot
een “wegwerp ding”. Hoe dan
ook, onze gemeenschappelijke
woning, de schepping is niet
louter “hulpbron, een rijkdom”. De schepselen hebben
een waarde op zich en

“weerspiegelen op hun eigen
wijze de oneindige wijsheid
en goedheid van God”. Deze
waarde en deze goddelijke
weerspiegeling moet ontdekt
worden. Om ze te ontdekken
is er nood aan stilte, moeten
we
luisteren,
moeten
we
contempleren.
Contemplatie
geneest de ziel.
Zonder contemplatie kan men
makkelijk vervallen tot een
onevenwichtig en hovaardig
antropocentrisme met het “ik”
in het centrum van alles en dat
onze rol als menselijke wezens
overschat door ons de plaats
van absolute heersers over alle
andere schepsels toe te dichten.
Een misplaatste verklaring van
de Bijbelse teksten over de
schepping heeft bijgedragen
tot deze misvormde kijk die leidt
tot de uitbuiting van de aarde
totdat ze verstikt wordt. De
schepping uitbuiten: dat is dé
zonde. Wij menen in het centrum
te staan en de plaats van God in
te nemen. Zo vernietigen we de
samenhang van de schepping,
de samenhang van Gods
plan. We worden roofdieren
en vergeten onze roeping
als behoeders van het leven.
Natuurlijk mogen en moeten
we de aarde bewerken om te
leven en ons te ontwikkelen.
Maar arbeid is niet hetzelfde
als uitbuiting en gaat steeds
samen met zorg: ploegen
en beschermen, werken en
zorgen… Dat is onze zending.
We mogen niet eisen dat we op
materieel vlak blijven groeien
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zonder zorg te besteden aan de
gemeenschappelijke
woning
die ons opvangt. De armste van
onze broeders en moeder aarde
kreunen onder de schade en
onder de onrechtvaardigheid
die we veroorzaakt hebben en
die om een andere koers vraagt.
Dat eist van ons bekering en
wijziging van de weg: zorg
dragen voor de aarde en de
schepping.

wil zeggen te beseffen hoe
God naar zijn schepselen kijkt
en samen met hen geniet. De
aanwezigheid van God in zijn
schepselen te ontdekken en,
met vrijheid en genade, ze te
beminnen en ervoor te zorgen.
Contemplatie, die ons tot een
houding van zorg brengt, bekijkt
de natuur niet van buitenaf,
alsof we er niet in zouden
ondergedompeld
zijn.
Wij

niet kan bewonderen, kan ook
mensen in hun rijkdom niet
bewonderen. Wie leeft om de
natuur uit te buiten, komt ertoe
mensen uit te buiten en ze als
slaven te behandelen. Dit is
een algemene wet: als je de
natuur niet kunt bewonderen
zal het moeilijk zijn mensen te
bewonderen, de schoonheid
van mensen, van je broer of je
zus.

Veel geestelijke leiders hebben geleerd dat de hemel, de
aarde, de zee en elk schepsel deze beeldfunctie heeft,
namelijk de mystieke mogelijkheid ons terug tot de Schepper
te voeren en tot de gemeenschap met de schepping.

Wie tot bewondering in staat
is, zal zich vlotter inzetten om
te veranderen wat aftakeling
veroorzaakt of schade aan
de gezondheid. Men zal zich
inzetten om op te voeden en
te bevorderen dat nieuwe
productiewijzen
en
nieuwe
wijzen van consumptie ontstaan; om bij te dragen tot een
nieuw model van economische
groei die zowel eerbied voor
de
gemeenschappelijke
woning
als
eerbied
voor
mensen bevordert. Wie vanuit
contemplatie actie voert komt
ertoe behoeder van het milieu
te worden. Dat is mooi! Ieder
van ons moet een hoeder van
het milieu zijn, van de zuiverheid
van het milieu door het
samenspel van voorvaderlijke
wijsheid
van
duizendjarige
culturen te verbinden met
nieuwe
technische
kennis
met het oog op een steeds
houdbare levensstijl.

Het is dus belangrijk de
contemplatieve houding terug
te winnen, dat wil zeggen de
aarde en de schepping te
beschouwen als een gave
en niet als iets dat voor
eigenbelang
kan
uitgebuit
worden. Door contemplatie
ontdekken we in de anderen en
in de natuur iets dat veel groter
is dan hun nuttigheid. Dat is
de kern van het probleem:
contemplatie gaat verder dan

Contemplatie, die ons tot
een houding van zorg
brengt, bekijkt de natuur
niet van buitenaf.

de nuttigheid van iets. Het
schone bewonderen betekent
niet het uitbuiten. Contemplatie
is gratuit. We ontdekken zo
de intrinsieke waarde die
God geschonken heeft. Veel
geestelijke
leiders
hebben
geleerd dat de hemel, de aarde,
de zee en elk schepsel deze
beeldfunctie heeft, namelijk
de
mystieke
mogelijkheid
ons terug tot de Schepper te
voeren en tot de gemeenschap
met de schepping. Zo nodigt
bijvoorbeeld de Heilige Ignatius
van Loyola, aan het eind van
zijn Geestelijke Oefeningen, uit
tot “contemplatie te komen
om de liefde te bereiken”, dat

leven in de natuur, we maken
er deel van uit. Contemplatie
kijkt van binnenuit, erkennend
dat we deel van de schepping
zijn en geroepen om een rol
te spelen en niet louter als
toeschouwers te kijken naar
een vormeloze werkelijkheid
die men slechts moet uitbuiten.
Wie
contempleert
ervaart
verwondering niet slechts om
wat men ziet, maar ook omdat
men zich deel weet van die
schoonheid. Men weet zich
geroepen om ze te behoeden
en te beschermen. Eén zaak
mogen we niet vergeten: wie
de natuur en de schepping

Tenslotte, contemplatie en zorgen: dat zijn de twee
houdingen die de weg wijzen om onze verhouding
van menselijke wezens met de schepping bij te
sturen en evenwichtig te maken. Vaak lijkt onze
verhouding tot de schepping een verhouding
van vijandschap. De schepping tot mijn voordeel
vernietigen, de schepping tot mijn nut uitbuiten.
Laten we niet vergeten dat we dit duur betalen.
Laten we dit Spaanse gezegde niet vergeten:

“God vergeeft altijd, wij vergeven soms, de natuur
vergeeft nooit”.
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Op
parochie
bezoek

Actie en contemplatie:

Sint-Antonius en de H. Apostel Jacobus, de twee
pijlers van de pastorale eenheid Brasschaat
Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan gaat
Radio Maria op bezoek in parochies in de vijf Vlaamse
bisdommen en nodigt deze parochies uit om samen
met Radio Maria gedurende een jaar een geestelijke
weg af te leggen in voorbereiding op de bedevaart
op 31 mei 2022 naar Onze-Lieve-Vrouw, Maagd der
armen te Banneux om er samen met de vele andere
bedevaarders Radio Maria en de parochies aan OnzeLieve-Vrouw toe te wijden.
Op 20 juli was Radio Maria te gast in de Sint-Antonius abt parochie te Brasschaat in het
bisdom Antwerpen. Eerwaarde Heer Koenraad Janssen is er parochieherder. We werden
hartelijk ontvangen voor een gesprek en een bezoek aan de parochie.
pr. Koenraad Janssen: “Het parochielandschap is de laatste jaren sterk
geëvolueerd. Toen ik stage liep in Brasschaat
en de twee naburige parochies Bethanie
en Maria-ter-Heide sprak men over de
parochiefederatie Brasschaat. Dan is men
aan de hand van de visietekst van Mgr.
Bonny uit 2012 nog een stap verder gegaan
naar de pastorale eenheid. Dit maakt dat ik
samen met mijn vroegere stagebegeleider,
nu collega pastoor, pastoor ben van de
twaalf parochies van de pastorale eenheid
H. Jacobus en H. Antonius. Deze parochies
liggen verspreid over het grondgebeid van
Brasschaat, Ekeren en Kapellen. De twaalf
parochies blijven behouden, maar het beleid
ervan ligt op het niveau van de pastorale
eenheden. Aan het hoofd staat een team,
samengesteld uit priesters en leken. Het is
een samengedragen verantwoordelijkheid.
Als lid van het pastorale team ben je
verantwoordelijk voor de bestuurstaken
op de verschillende domeinen zoals

liturgie, financieel en materieel beheer,
verkondiging en catechese, diaconie en
gemeenschapsopbouw. Elk teamlid is
specifiek verantwoordelijk voor één domein
en leid de werkgroep hiervan. Voor mij is dat
‘gemeenschapsopbouw’. We hebben twee
bruggenbouwers in het team, de teamleidster
en ikzelf. Elke parochie kan niet alles meer
aanbieden. Er is nood aan samenwerking.
Van de wieg tot het graf moet de pastorale
eenheid alles kunnen aanbieden op het vlak
van liturgie, catechese en diaconie. Mijn
taak bestaat erin de nodige verbindingen te
leggen zodat de parochiegemeenschappen
hun krachten bundelen, hun sterke kanten
beschikbaar stellen en durven beroep doen
op anderen als er een bepaalde nood is.
De voorgangers zijn verdeeld over de
verschillende parochies aan de hand
van een beurtrol. In iedere kerk zijn er
eucharistievieringen en woord- en
communievieringen, behalve in de SintAntoniuskerk te Brasschaat. Met de pastorale
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pr. Koenraad Janssen: “Ik
ben geboren op 21 mei 1971
in Merksem. Op tweejarige
leeftijd zijn we met het gezin
naar Lint verhuist, tussen
Antwerpen en Mechelen.
Mijn Middelbare School
heb ik in het Pius X-instituut
in Antwerpen op het Kiel
gevolgd. Het is geen eliteschool, maar heeft een goede naam. Het is een school die
aandacht had voor vrijheid, voor ontplooiing. Een vrijheid waar
geen misbruik van werd gemaakt. Daarna ben ik Germaanse
gaan studeren. Het priesterschap was iets dat wel op mijn pad
kwam, maar ik was er nog niet klaar voor. Ik duwde dat van mij
weg. De Duitse en Engelse taal en literatuur interesseerde mij
sterk. Ik ben er nu nog veel mee bezig. Na vier jaar studie wou
ik eigenlijk nog niet gaan werken. Ik had met Erasmus een stuk
van de opleiding in Duitsland, in Bamberg in Beieren gevolgd.
De mogelijkheid bood zich aan om een doctorale scriptie te
maken in sociologie aan dezelfde faculteit. De promotor had ik
ontmoet in de periode dat ik in Bamberg was. Op die manier
heb ik zes jaar in Duitsland
doorgebracht. Het was
geen gemakkelijke
periode maar een periode
die mij op persoonlijk vlak
gevormd heeft en een
stukje op weg gezet heeft
naar het priesterschap. Ik
ben heel dankbaar, vooral
mijn ouders, dat ik die
kans gekregen heb. Na die
periode ben ik aan de slag
gegaan in het hoger onderwijs en heb ik ook op zelfstandige
basis les gegeven aan bedrijven, tot ik in 2006 de stap heb
gezet naar de priesteropleiding. Een lange weg, maar de Heer
blijft aankloppen tot je begrijpt dat dat jouw weg is. Ik heb er
nog geen seconde spijt van. Ik was toen 35 jaar en heb tijdens
de opleiding voor de kost gewerkt op de klantendienst van
een chemisch bedrijf. Ik volgde mijn opleiding in Bovendonk,
een speciale opleiding voor late roepingen in het bisdom
Breda in Nederland. De diakenwijding was op zondag 13 mei,
feest van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima door Mgr. Liesen
en de priesterwijding in de kathedraal van Antwerpen door
Mgr. Bonny op 8 december 2012, feest van Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen. Ik heb altijd een devotie gehad tot Maria.
Mijn tweede naam is Maria, ik ben geboren in de meimaand.
Ik ga graag op bedevaart, naar Lourdes en naar Medjugorje.
Elk jaar begeleid ik een groep bedevaarders naar Medjugorje.
Ik heb mijn priesterschap toegewijd aan Maria. Ik ben ervan
overtuigd dat ze me beschermt, dat ze zorg draagt voor mij in
mijn priesterschap. Zoals ze steeds is, stil op de achtergrond,
zonder dat je haar waarneemt, draagt ze zorg. Ze verwijst
steeds naar Jezus, het eindigt niet bij haar. In de parochiekerk
waar ik iedere dag de mis vier ben ik begonnen met het
rozenkransgebed dat besluit met het gebed tot de H. Geest net
voor de H. Mis. Er is een vaste kern van gelovigen die hiervoor
elke morgen een half uurtje vroeger naar de kerk komt. Ik ben
lid van de Derde Orde van de Karmel, waar Onze-Lieve-Vrouw
een belangrijke plaats inneemt in de spiritualiteit.“

Ik heb mijn priesterschap
toegewijd aan Maria. Ik
ben ervan overtuigd dat ze
me beschermt, dat ze zorg
draagt voor mij in mijn
priesterschap.
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Sint-Antonius bekeerde zich
na het horen van het evangelie
over de rijke jongeling.

eenheden heeft men het
principe van de zondagskerk
ingevoerd, d.w.z. dat er in
minstens één kerk van de
pastoral eenheid op zondag
altijd een eucharistieviering is.
In de Sint-Antoniuskerk is er
iedere zondagvoormiddag een
eucharistieviering en ook op
zaterdagavond. De pastorale eenheid heeft
de naam gekregen van de twee hoofdkerken:
de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat en
de Sint-Jacobskerk van Kapellen. De SintJacobskerk ligt ook op de bedevaartsroute
naar Compostella. Sint-Antonius Abt en
de H. Apostel Jacobus zijn de pijlers van
de pastorale eenheid. Twee verschillende
figuren: contemplatie en actie. Sint-Antonius
Abt trok zich in de woestijn terug om God
te zoeken. De apostel Jacobus trok erop uit
om te verkondigen. Hij is de heilige van de
pelgrimsweg. Christenen zijn mensen van
de ‘weg’. Hij wijst de weg die we als gelovige
te gaan hebben, de pelgrimage door
het leven samen met Jezus, in zijn
voetspoor.

De parochiekerk van Brasschaat
is toegewijd aan Sint-Antonius
Abt. Hij wordt afgebeeld met een
varken. Deze heilige leefde in de
eerste eeuwen van de Kerk, hij
zou honderd en vijf jaar geworden
zijn (251-356). Wat we over hem
weten is ons overgeleverd door de H.
Athanasius die in die periode bisschop
was van Alexandrië. Hij leefde in de woestijn
in Egypte om een leven te leiden voor God.
Sint-Antonius bekeerde zich na het horen
van het evangelie over de rijke jongeling. In
dat evangelie vraagt de jongeling aan Jezus:
“Wat moet ik doen om het Rijk der Hemelen
binnen te gaan?” Waarop Jezus zegt:”Er
ontbreekt u één ding. Ga en verkoop alles wat
ge hebt en volg mij”. Dat was een moeilijke
stap voor de rijke jongeling omdat hij veel
bezat, maar voor Antonius was dat de klik om

Op 17 januari, de feestdag van de
heilige Antonius, werden de inmiddels
vette varkens geslacht en werd het
vlees verdeeld onder de armen en
zieken die verpleegd werden in de
hospitalen van de Antonieten.

te zeggen: ‘ik gooi mijn leven over een andere
boeg’. Daarop heeft hij alles verkocht en is
de woestijn ingetrokken om zich volledig aan
God toe te wijden. De bekoringen waartegen
de H. Antonius heeft gevochten in de woestijn
werden in de loop der eeuwen door vele
kunstenaars, waaronder Hieronymus Bosch
en Salvator Dali, afgebeeld. Hij was ook een
raadgever voor andere godzoekers die hem
bezochten in de woestijn. Vanuit dit gegeven
wordt hij beschouwd als de grondlegger van
het monnikendom en wordt hij de eerste abt
genoemd omdat hij geestelijke leiding gaf
aan andere christenen die hem navolgden
en in zijn buurt kwamen wonen. Nadien
zijn er kloosterordes gesticht die,
in gemeenschap weliswaar, een
leven in armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid naar het
voorbeeld van Sint-Antonius
nastreefden.
Sinds de middeleeuwen wordt
Sint-Antonius met een varken
afgebeeld, met een staf bekroond
met een T (Tau). De Orde van
Sint-Antonius ook wel Antonieten
genaamd werd in 1095 ingesteld
als lekenbroederschap om de pest en
andere besmettelijke ziekten het hoofd te
bieden. Deze broederschappen van zowel
geestelijken als leken, burgers en edelen,
mannen en vrouwen mochten, als dank en
vergoeding voor de verpleging van de zieken,
hun varkens vrij in de dorpen laten rondlopen
om zo voedsel bij elkaar te scharrelen.
Deze varkens werden gebrandmerkt met
het Tau- of Sint-Antoniuskruis. De reden
waarom Sint-Antonius met een bel in zijn
hand wordt afgebeeld houdt ook verband
met de broederschap: slachtoffers van
besmettelijke ziekten, zoals lepra, moesten
met een bel klingelen om hun medemensen
te waarschuwen voor besmettingsgevaar.
Op 17 januari, de feestdag van de heilige
Antonius, werden de inmiddels vette varkens
geslacht en werd het vlees verdeeld onder de
armen en zieken die verpleegd werden in de
hospitalen van de Antonieten.
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“Het is prachtig
om de zondagseucharistie te vieren
in de ‘groene kathedraal’
onder het gebladerte
met het gezang van de vogels.”
De verering van de
H. Antonius in Brasschaat
dateert al van het begin van
de vijftiende eeuw. Er stond
een kleine kapel toegewijd aan
Antonius Abt. In 1520 werd een
nieuwe en veel grotere kapel
ingewijd. Ieder jaar
wordt de feestdag
van de H. Antonius
gevierd met op
de vooravond een
maaltijd van witte
en zwarte pensen
met appelmoes of
omelet met spek.
Mensen kunnen zich
hiervoor inschrijven.
De opbrengst is
voor het goede
doel. Meestal is
dit voor de SintVincentiusvereniging die zich
inzet voor de lokale armen die
er ondanks de vele rijkdom
in Brasschaat, toch ook vaak
verdoken aanwezig zijn. Op
de dag zelf is er de plechtige
eucharistieviering. De parochie
heeft een speciale gouden
kazuifel met afbeelding van
Sint-Antonius voor deze
viering. Aansluitend is er
verkoop van vleeswaren

ook voor het goede doel,
per opbod. Dan liggen
de varkenskoppen in de
ontmoetingsruimte achteraan
in de kerk. Pensen, worsten en
andere vleeswaren worden
er per opbod verkocht door

iemand die speciaal voor deze
gelegenheid gekleed is als
‘suisse’. Het kostuum heeft hij
geërfd van zijn vader en werd
gedragen door de voormalige
ordebewaarder van de kerk
van Brasschaat.

In de parochie zijn
verschillende verenigingen
actief zoals Okra, Samana en
Femma. Het verenigingsleven
veroudert wel, het is minder
bloeiend als in het verleden.
Het verenigingsleven werd
ook erg getroffen door de
coronacrisis. Wat eruit springt
op vlak van de volksdevotie
is het Mariadomein in de
wijk ‘De Kaart’. Gedurende
de zomer, omwille van de
coronamaatregelen om
met meer mensen samen
te kunnen komen, hebben
de eucharistievieringen op
zondag plaats buiten in open
lucht aan de Lourdesgrot.
“Er komt heel veel volk op af.
Het weer zat telkens goed
mee. Maria is ons goed
gezind. Het is prachtig om de
zondagseucharistie te vieren
in de ‘groene kathedraal’
onder het gebladerte met
het gezang van de vogels.”
Dagelijks komen er heel wat
mensen. Zeker tijdens de
‘lockdown’ werd het domein
extra bezocht omdat de
kerken minder toegankelijk
waren.
De Sint-Jozefskapel in de
Nieuwe Wijk van Kapellen is
ook een plek van volksdevotie.
Dit heiligdom toegewijd aan
Sint-Jozef werd opgericht
door zuster Justa. Het is
een heiligdom dat in heel
Vlaanderen bekend is en
waar vanuit heel Vlaanderen
bussen naartoe worden
ingelegd met het feest van
Sint-Jozef.

Een van hart

Samen met Maria
Radio Maria nodigt ons uit om tijdens dit jaar
waarin ze haar tiende verjaardag viert, in
grote verbondenheid samen met de Maagd
Maria een geestelijke weg te gaan van
vernieuwing en verdieping.

Deze gebedskaart met het Angelusgebed
wordt u gratis aangeboden samen met dit
nummer van Porta Fidei. Deze gebedskaart
kan gratis besteld worden om te verspreiden
in uw parochie, gebedsgroep of vriendenen kennissenkring.
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In de parochie wordt er veel
aandacht besteed aan de
catechese. Ieder jaar wordt in
de parochie het feest gevierd
van het ‘gebroken brood’.
Dit initiatief is voortgekomen
uit het eindwerkstuk van
de priesteropleiding van
parochiepriester Koenraad
Janssens. Het is een
catechetisch gebeuren rond
de eucharistie. Er wordt een
aangepast programma
aangeboden aan de
eerstecommunicanten
en aan de vormelingen.

In de parochie wordt er
veel aandacht besteed aan
de catechese.
Tijdens die dag worden er
verschillende workshops
aangeboden, waarin er
afwisselend geluisterd
wordt en creatief wordt
gewerkt tijdens een zang- of
knutselmoment. Vaak is er
ook een zoektocht in de kerk.
Het is een groots opgezet
initiatief dat gespreid verloopt
over twee weekends en
georganiseerd wordt voor de
hele pastorale eenheid.
Tijdens de ‘Wereld
tweedaagse’ worden de
vormelingen bewust gemaakt
rond armoede. Er is een
voedselbank in Kapellen: de
welzijnsschakel ‘Oase’ en er
is de missionarissenwerking
met een jaarlijkse collecte
die de verbinding wil maken
met de missionarissen uit
Brasschaat die werkzaam zijn
in Afrika, Zuid-Amerika of zelfs
in Taiwan.

Binnenkort op
Radio Maria
Rozenkrans van
Smarten

Rechtstreeks uitgezonden
vanuit het heiligdom van
Kibeho (Rwanda)
De rozenkrans van de Zeven
Smarten werd door de Maagd
Maria zelf aan de zienster
Marie Claire Mukangango
aangeleerd, toen zij op 6
maart 1982 te Kibeho aan
haar verscheen. Op die dag
gaf de Heilige Maagd haar
de opdracht deze rozenkrans
over de hele wereld te
verspreiden.

Anno Domini

In dit programma krijg je een
overzicht van gebeurtenissen
uit de wereldkerk verspreid
over de geschiedenis van de
Kerk van de eerste eeuwen
tot nu. Dit programma wordt
u maandelijks gebracht door
Michaël Roodenbach.

Pelgrim in eigen land

In Pelgrim in eigen land gaat
Radio Maria op weg langs de
Belgische wegen om met een
open hart te ontvangen wat
de Goddelijke Voorzienigheid
te bieden heeft. U hoort een
verslag van alles wat we
onderweg zien en ieder die
we ontmoeten. Iedere week u
gebracht door Kevin Colle.
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Luisteraars
in de
kijker

Tijdens het bezoek van Radio Maria aan de Sint-Antoniusparochie werden we
hartelijk welkom geheten door Magda en Cathy met een smakelijke verfrissing
op een zonovergoten terras. Magda en Cathy zijn beide trouwe luisteraars van
Radio Maria en actief in de parochie. Ze zijn ook lid van de Karmelgebedsgroep.
Priester Koenraad Janssen is derdeordelid van de Karmel en heeft het groepje
opgericht na enkele samenkomsten in het kader van de digitale vasten- en
adventsretraite die verzorgd worden door de jezuïeten. Het groepje komt om
de twee weken samen. De bijeenkomst begint met het bidden van de vespers.
Daarna is er Lectio Divina aan de hand van het evangelie van de zondag.
Aan de gebedsbijeenkomst wordt door de aanwezigen vaak heel wat inzet
gekoppeld voor de parochie. Het is een kleine geloofskern waar veel uit groeit!

“Het is meer dan een gebedsgroep, het is een
vriendengroep die mekaar draagt in lief en leed!”
Magda

Magda: “Ik ben Magda. Ik ben gelovig opgevoed
in een gezin van 7 kinderen. Wij gingen wekelijks
naar de kerk. Ik ben altijd in de jeugdbeweging,
de Chiro, geweest. Eerst als lid, dan als leiding
en nadien als groepsleidster en leidster van heel
het gewest Noorderkempen. Ik heb een zwak voor
kinderen. Ik ben gaan werken als gezinshelpster
in gezinnen met jonge kinderen. Ik ben gehuwd
met een man die al 3 kinderen had. Ik voelde mij in
dat gezin aangetrokken zodat ik die drie kinderen
geadopteerd heb. Nadien zijn er nog 2 kinderen
bijgekomen. Op dit moment woon ik samen
met mijn jongste zoon die na een periode van
samenwonen terug thuis is komen wonen.
Mijn weg in het geloof ging met ‘ups’ en ‘downs’.
Mijn man was niet gelovig. We zijn wel voor de
kerk getrouwd. Het was ontzettend moeilijk om
vijf kinderen bij uw man achter te laten om naar
de kerk gaan. Het was niet gemakkelijk, maar ik
heb gevochten. Uiteindelijk is ons huwelijk na 24
jaar spaak gelopen. Mijn man heeft gekozen om
verder te gaan met mannen. Het was een heel
moeilijke periode. Mijn jongste zoon is thuis blijven
wonen. Ik heb ontzettend veel gehad aan Radio

Maria. Ik heb heel veel gebeden. Ik kon mijn man
niet tegenhouden. Uiteindelijk heb ik de kracht
gekregen om hem los te laten. En zo kwam ik
een beetje tot rust. Sinds de scheiding ben ik
ontzettend hard gegroeid in mijn geloof. Ik ben
veel beginnen opzoeken of het kwam gewoon op
mijn weg. Ik heb veel gebeden. Ik heb ondertussen
ook een zware beroerte gehad. Ik had alleen nog
maar mijn jongste zoon en voor de rest niemand
dus bad ik tot Maria: “Gij moet mij helpen. Ik heb
een moeder nodig. Ik heb een vader nodig.” Mijn
ouders waren ondertussen ook gestorven. Er kwam
een soort ‘drive’ in mij op, waardoor ik veel voor
de parochie wou gaan doen. Hier op de parochie
lukte het niet. Ik ben naar Braschaat, naar de SintAntoniusparochie gegaan. Daar heb ik geleerd
wat gezelligheid is en wat warmte is, wat inzet
voor anderen is. Daar werd ik ook gedragen. En
dat voelde zo warm aan dat ik de kracht kreeg om
zo veel mensen te dragen. Het was een boost die
ik kreeg om verder te gaan. En nu doe ik heel veel
maar het gaat want ik krijg de kracht om dat te
doen. En dat voelt zo heerlijk aan.”
Mijn zoon is niet gelovig maar heeft een gouden
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hart. Die draagt mij eigenlijk ook op handen. En
Het is een voorrecht om te ontdekken wat je
dat vind ik zo geweldig. Heel af en toe zet hij Radio
allemaal kan en mag doen voor Onze-LieveMaria af omdat ik op TV luister en hij eens graag
Heer. Ik, als kleine mens tussen zovelen, mag Hem
beneden gezellig in de zetel samen een filmke wil
dienen. Hoe heerlijk is dat gevoel, dat kan ik niet
kijken. Radio Maria stoort hem niet ook al komen
in woorden uitdrukken. Ik kan Hem alleen maar
zijn vrienden. Dan zegt hij zo van: “Ja, da’s de radio
danken, loven, eren en aanbidden met mijn klein
van ons moeder”. Hij is eigenlijk ook heel hard
hartje, dat zo dankbaar is voor heel de schepping,
gegroeid daardoor. De vele mooie programma’s
voor alles wat me geschonken wordt: mijn gezin,
geven me zoveel kracht en energie om verder
mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn werk dat ik
te doen. Samen bidden met Radio Maria, samen
met zoveel vreugde doe, mijn thuis, mijn tuin, de
naar muziek luisteren, zelfs samen zingen, ik zing
zorg en de liefde van Billie, de hond van mijn zoon,
enorm graag, samen naar de verhalen luisteren,
maar vooral de liefde van zoveel mensen die me
catechese volgen... het schept een band met elkaar
nemen zoals ik ben.”
en met Onze Vader, met Maria
onze Hemelse Moeder en met
Jezus. Ook de verbondenheid
Cathy: “Ik ben Cathy en ik kom uit een gezin met drie kinderen. Ik
met de wereldkerk, is enorm
heb twee broers, wij zijn ook christelijk opgevoed. Ik ben vrij vroeg
belangrijk voor mij.
getrouwd. Ik was achttien, mijn man was 13 jaar ouder. Al snel zijn
Radio Maria heeft me ook doen
er vier kinderen geboren. Ondertussen hebben we 11 kleinkinderen.
inzien dat ik veel meer gaven
We hebben ons ook altijd ingezet voor de parochie: catechese
heb, die ik dikwijls verborgen
gegeven enz. Ik heb altijd van thuis uit gewerkt, als onthaalmoeder
hield, of die ik niet zag. Ik zette
bijvoorbeeld, omdat ik ook voor onze kinderen wou zorgen.
me wel in voor mijn gezin,
Radio Maria heb ik eerder toevallig leren kennen. Ik was bij de
mijn kinderen en kleinkinderen
‘biddende moeders’ en er werd daar wel al eens over Radio Maria
maar veel minder voor mijn
gesproken dat dat de hele dag opstond. Ik kwam toen een beetje
naasten. Nu besef ik dat er van
uit de lucht gevallen. Ik ben meer en meer beginnen luisteren. Het
mij veel meer verwacht wordt.
blaadje van de Radio lag in de parochiekerk van het H. Hart te
Ik zorg voor de Mariakapel op
Ekeren-Donk. De artikeltjes spraken mij echt wel aan. Vooral in de
onze parochie in Kapellencoronatijd. Ik ben de psalmen beginnen appreciëren. Ik ben ook de
Zilverenhoek, maak beurtlijsten
bijbel meer gaan lezen. Ook dankzij de karmelgroep. Op het ogenblik
op zodat de Mariakapel
zorg ik voor mijn moeder. Ze woont in een rusthuis en is over de 100
dagelijks geopend is. Samen
geworden.
met de buurtparochie bereiden
Ik zet me ook in voor ‘Amnesty’ en de ‘Rode Antraciet’, dat is een vzw
we de eerste communie
die werkt aan interactie tussen gevangenen en de buitenwereld. Ik
voor. Op de parochie van St.wil nu wel geen reclame maken maar wat ik doe is brieven gaan
Antonius Abt in Brasschaat
schrijven in de gevangenissen samen met gedetineerde mensen. Dat
voel ik me thuis. Daar zet ik
doe ik al een hele tijd, maar dat is nu ook stilgevallen met de corona.
me in zoveel ik kan: poetsen,
Radio Maria staat bij mij niet heel de dag op omdat ik niet altijd kan
koster, kindernevendienst...
luisteren. Maar het ochtendgebed dat volg ik. Het avondgebed en
Ook kreeg ik de kans om me
ook de dagsluiting bid ik samen met mijn man. Ook de eucharistie
aan te sluiten bij de groep
als we niet naar de kerk kunnen, zoals vanmorgen. Ik ben er blij om
van ‘biddende moeders’. Het
want je krijgt dan een goede uitleg over het evangelie. Vooral pastoor
is wonderlijk wat bidden voor
Andy Penne vind ik geweldig. Hij kan dat echt verwoorden vanuit
je kinderen en kleinkinderen
het dagelijkse leven. ‘s Avonds, als we de eucharistie niet hebben
teweeg kan brengen. Spijtig
gevolgd, is er de herhaling van de preek voor de dagsluiting. Daar
dat ik nu tijdens corona me
luister ik ook wel naar. Ik vind het soms moeilijk om de teksten van
niet meer kan inzetten voor
de Bijbel te begrijpen. In het groepje van de Karmel heb ik het daar
Samana, niet meer op bezoek
ook soms moeilijk mee. Ik denk er dan over na... en dan zit ik soms
kan gaan bij mensen die zo
helemaal naast de kwestie. Dus ik heb wel graag iemand die mij wat
dringend behoefte hebben
uitleg geeft.”
aan contact, maar ik vertrouw
op Zijn Barmhartigheid, dat dit
terug zal komen.
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JUBELJAAR

Tijdens de Europese meeting
in België in februari 2018

Van kleine lokale radio in Italië
tot grootste katholieke radio ter wereld

Tijdens het Wereldcongres
te Collevalenza in oktober 2018

In Vlaanderen viert Radio Maria haar tienjarig bestaan.
We kunnen onze radio niet los zien van de Wereldfamilie
van Radio Maria. In dit tweede artikel van onze
‘jubeljaarreeks’ focussen we op de geschiedenis en de
groei van de Wereldfamilie met speciale aandacht voor
de medestichter en eerste voorzitter

90ste verjaardag 2020

Tijdens de opbouw van de studio te
Egenhoven in augustus 2011

Emanuele Ferrario.

Philippe Van der Sande
Radio Maria : een geschenk van
Maria voor de hele Kerk
Het avontuur van Radio Maria
begon in Italië in januari 1987
met de overname van de
gelijknamige parochieradio in
een gehucht van de gemeente
Erba, in de provincie Como. Van
meet af aan heeft Radio Maria de
radicale keuze gemaakt voor een
radioprogrammatie die volledig
religieus geïnspireerd is, met het
uitdrukkelijke doel het gebed
te bezielen, het geloof te doen
ontwaken en de mensen dichter
bij God en de Kerk te brengen.
Het feit dat het project van Radio
Maria geïnspireerd wordt door
de naam ‘Maria’ geeft het project
van bij de start een diepgaand
mariaal karakter. Geleidelijk
groeide ook de overtuiging
bij de geestelijke leiding, de
presentatoren, de vrijwilligers en
de toehoorders dat Radio Maria
een geschenk is van Maria voor
de hele kerk. Opmerkelijk is ook
dat de stichters het idee van de
opstart kregen na een bezoek
aan het Mariaheiligdom van
Medjugorje.
In slechts drie jaar tijd kon Radio
Maria in heel Italië beluisterd

De missie van de
Wereldfamilie
“Via haar eigen
diensten de
verspreiding van het
Radio Maria Project
in de hele wereld te
helpen bevorderen,
met speciale aandacht
voor de verlening
van bijstand aan
ontwikkelingslanden,
om een lokale
organisatiecultuur
tot stand te brengen
in het kader van
de communicatiemiddelen en de
daarmee verband
houdende activiteiten”

worden. Dit was het resultaat
van een missionaire dynamiek
gedragen door de generositeit
van de luisteraars. De nieuwe
radio gaf daarmee ook gevolg
aan de krachtige oproepen van
de heilige paus Johannes Paulus
II tot nieuwe evangelisatie, onder
meer via de media.
“Eén radio, één missie”
De groei van Radio Maria stopte
niet bij de landgrenzen van
Italië. Al snel kwamen de eerste
vragen uit het buitenland. Van
1992 tot 1997 zag Radio Maria de
geboorte van radiostations in
Europa, Latijns-Amerika en Afrika.
Daarom was het noodzakelijk een
nieuwe vereniging op te richten
die de bestaande radio’s zou
verzamelen en zou openstaan
voor nieuwe oproepen. Op 3 juni
1998 werd daarom de ‘World
Family of Radio Maria’ opgericht,
als een niet gouvernementele
organisatie die later ook door de
Verenigde Naties werd erkend.
De World Family is een
wereldwijde vereniging die de
verschillende Radio Maria’s
in de wereld samenbrengt,
met als doel het project te
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Tijdens de Europese meeting in

Bezoek aan de studio

België in februari 2018

te Egenhoven op 3 mei 2016
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verspreiden en een steeds
diepere gemeenschap van
idealen en middelen te bereiken.
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. De slogan “Eén radio, één
missie” vat het bewustzijn samen
van elk lid van de Wereldfamilie
om een uitdrukking van hetzelfde
charisma te zijn en bij te dragen
aan de realisatie van hetzelfde
project.
De toekomst van Radio Maria

programma’s, de kerkelijke dienst
en, uiteindelijk, de impact op de
zielen.
Radio Maria is zich ook meer
en meer bewust van haar
roeping om bij te dragen aan
de missionering van Afrika.
Radio Maria staat voor de grote
uitdaging de Blijde Boodschap
overal ter wereld te brengen,
ook in de arme of afgelegen
gebieden. Het is een uitdaging die
met veel energie en toewijding
gedragen wordt door de vele
lokale radio’s die deel uitmaken
van de wereldfamilie.

Emanuele Ferrario :
“De echte voorzitter is Onze Lieve Vrouw.
Ik ben maar een instrument”
is verborgen in het moederlijk
Hart van Maria, Moeder van
de Kerk, maar dit bewustzijn
ontslaat ons niet van onze
verantwoordelijkheden. Het is
in de eerste plaats noodzakelijk
dat elke nationale Radio Maria
van een klein beginnend zaadje
een grote boom wordt. Het is een
groei die niet alleen betrekking
heeft op de structuur van de
organisatie en de uitbreiding
van het zendbereik, maar ook en
vooral op de incarnatie van het
charisma, de kwaliteit van de

Emanuele Ferrario
Medestichter en eerste voorzitter
van de World Family, Emanuele
Ferrario, stierf vorig jaar op 8 juli
op de gezegende leeftijd van
90 jaar. Hij was 35 jaar lang,
dag in dag uit, in de weer voor
Radio Maria wereldwijd. Op 7 juli
– de dag voor zijn overlijden woonde hij nog een vergadering
met technici bij. Hij was zeer
bekommerd om de groei van
Radio Maria in Afrika en welke
apparatuur in dat continent

Identiteit van Radio Maria

Ten dienste van de Kerk en de lokale gemeenschappen
wereldwijd
De specifieke identiteit van Radio Maria is gebaseerd op vijf
pijlers :
Vertrouwen op de Voorzienigheid
Missie en evangelisatie via de radio
Steunend op vrijwilligers
Verbonden met de Kerk en de Paus
Mariaal

gebruikt werd. De dag van zijn
overlijden ontving hij ’s morgens
de huidige voorzitter, Vittorio
Viccardi, bij hem thuis. Tegen
de middag voelde hij zich niet
goed. Hij werd naar het ziekenhuis
gevoerd en stierf er enkele uren
later.
Onze redactrice Marianne had
enige tijd geleden een gesprek
met Bernard, een naaste
medewerker van voorzitter
Emanuele, over hun jarenlange
samenwerking : “Mijn eerste
impressie was dat het een man
was met beide voeten stevig op
de grond, maar met zijn hart en
hoofd in de hemel. Het deed me
denken aan een uitspraak van de
Heilige Ignatius van Loyola, ‘Werk
alsof alles van jou afhangt, bid
alsof alles van de Heer afhangt’.
Dat bracht Emanuele in praktijk
en dat droeg hij ook uit. Hij had
een enorme werkkracht en
discipline voor zichzelf, maar hij
vertrouwde helemaal op Gods
Voorzienigheid. Die combinatie
werkte en zorgde voor een
snelle groei van Radio Maria,
eerst in Italië en nadien over alle
continenten. Hij volgde persoonlijk
alle opstartfases van nieuwe
radio’s op. Hij was druk in de weer,
maar leefde in verbondenheid
met de Heilige Geest en Maria.
Hij trachtte echt het evangelie
te beleven en dat vroeg hij ook
aan zijn medewerkers : ‘we
werken goed omdat Jezus steeds
aanwezig is in onze studio’s en
kantoren’. Hij zocht het Koninkrijk
van God en al de rest werd hem
gegeven. Hij klopte op deuren
en er werd opengedaan. Maar
hij droeg ook iedere dag zijn
kruis. Hij vertelde me eens : ‘Als
we een project opstarten zonder
problemen, dan hebben we pas
een groot probleem’”.
Emanuele had een klein bedrijf
in melkproducten. Onder zijn
leiding groeide dit bedrijf jaar na
jaar. Hij was al 54 jaar toen hij
zich voor Radio Maria begon in te
zetten. Dat jaar stierf zijn vrouw
aan kanker. Hij wilde nu meer
tijd gaan besteden aan Maria.
Gedurende een autotrip ontdekte
hij een kleine lokale parochieradio
die ‘Radio Maria’ heette. Die zond
enkele uren per dag uit. Hij klopte
aan bij de pastoor en vroeg of
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World Family : cijfers en data

1987: eerste Radio Maria in Italië
1993: eerste Radio Maria in Afrika (Burkina Faso)
1996: eerste Radio Maria in Latijns-Amerika (Peru)
1998: oprichting van de ‘World Family of Radio Maria’ als NGO
2002: eerste Radio Maria in Azië (Fillipijnen)
2007: eerste Radio Maria in Oceanië (Papua Nieuw Guinea)
Vandaag zijn er 92 radio stations over de hele wereld actief
31 in Europa
24 in Amerika
26 in Afrika (+ 22 substations)
11 in Azië en Oceanië
Dagelijks uitzendingen in 65 talen
500 miljoen luisteraars wereldwijd

hij als vrijwilliger kon helpen.
‘Ja’, zei de pastoor, ‘ik heb een
voorzitter nodig want we moeten
voor de radio een vereniging
oprichten’. Hij aanvaardde het
voorzitterschap en vanaf dan
zou deze kleine lokale radio snel
uitgroeien tot wat nu de grootste
katholieke radio ter wereld is.
Zelf ontmoette ik Emanuele in
december 2019 als kersverse
voorzitter van Radio Maria
in Vlaanderen tijdens een
bijeenkomst van nieuwe
voorzitters. Hij sprak ons –
ondanks zijn hoge leeftijd en
zijn afhankelijkheid van een
zuurstoffles – vol vuur aan.
Enerzijds was hij heel praktisch,
maar hij straalde ook veel
Godsvertrouwen en liefde voor
Maria uit. Het deed me denken
aan de woorden van paus
Franciscus over ‘de heiligen
van naast de deur’. Het kort
persoonlijk gesprek dat ik met
hem had, liet bij mij een diepe
indruk na. Hij zat in zijn rolstoel
met een dekentje over zijn benen.
Hij liet me dicht bij hem zitten
en pakte mijn hand vast. Hij had
bemoedigende woorden voor
mij, maar tegelijkertijd wond hij er
geen doekjes om : ‘België is een
moeilijk en lastig land. Je zult het
niet gemakkelijk hebben’. Hij was
zeer goed op de hoogte van de
situatie van Radio Maria in België.
Onze redacteur Joris herinnert
zich zijn eerste kennismaking met

voorzitter Emanuele, meer dan
tien jaar geleden : ‘Dat moment
is mij sterk bijgebleven. Ik was
ingegaan op een uitnodiging
van kennissen om naar hem
te gaan luisteren; het was nog
voor de opstart van Radio Maria
in Vlaanderen. Tijdens deze
bijeenkomst werd het project van
‘Radio Maria’ uitgelegd. Het vuur
waarmee hij over Onze-Lieve-

Vrouw en het project van Radio
Maria vertelde was aanstekelijk.
Het is zonder twijfel dat vuurtje
dat toen werd aangestoken dat
ervoor gezorgd heeft dat ik later
voor Radio Maria ben beginnen
werken, eerst als vrijwilliger en
vervolgens als medewerker’.
Priester Karlo: “Bij de tientallen
keren dat ik Emanuele Ferrario
heb mogen ontvangen in België,
viel het altijd op hoe gedreven
hij was voor het project dat
hij nooit zag als “zijn project”,
maar wel “het project van de
Maagd Maria”. Rekenend op
de Goddelijke Voorzienigheid,
streng en tegelijkertijd
rechtvaardig tegenover
zichzelf en zijn medewerkers,
geloofde hij rotsvast in de
groei van Radio Maria. Hij was
Radio Maria België bijzonder
dankbaar voor het geslaagde
Europese Congres dat wij hebben
georganiseerd en dat voor hem
de laatste gelegenheid was
om ons land te bezoeken. We
gedenken hem in onze studio’s
door de foto die hem afbeeldt
en de mensen als het ware
verwelkomt wanneer men aan
de receptie binnenkomt. Ook in
onze gebeden blijven we hem
dankbaar gedenken.”

“Bij de verwezenlijking van
uw voornemen hebt u vertrouwd op de
Voorzienigheid, die u nooit de middelen heeft
doen ontberen om in uw dagelijkse behoeften
te voorzien: voor de modernisering van de
technologie, om over de instrumenten te
beschikken die bij de tijd passen, en voor de
ontwikkeling van de radio, eerst in Italië en
daarna in vele landen van de wereld, met een
verbazingwekkende snelheid.”
Paus Franciscus:
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PROGRAMMA 		

20:00 Sant’Egidio

30 augustus - 5 september

10:30 Verhalen van SintJozef

13:00 Kerk in Nood

13:00 Kruisweg

20:00 Religieuze Poëzie

18:15 Kathovisie

14:15 Langs de blauwe
Donau

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

7:30

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

De ochtend bij Radio De ochtend bij Radio
Maria
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

10:30

De Kerk leeft

Hagiografische lectuur

De rots in de branding

Talitakoem* om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

Kerk in Nood

Verhalen van
Sint-Jozef

Religieuze Poëzie

De rots in de
branding

Kruisweg

Op bedevaart met Maria

13:00

Het Inzicht

Vivendo

Langs de blauwe Donau

14:15

Langs de blauwe
Donau

Kathovisie

Klassiekuur

14:15

Vivendo

Langs de blauwe Donau

Langs de blauwe Donau

De Kerkvaders

17:30

Radio Vaticaan

Radio Vaticaan

Talitakoem

Radio Vaticaan

18:15

Op bedevaart met Maria Het Inzicht

20:00 Gebed met Sant’Egidio

De rots in de branding

De Kerk leeft

Kerk in Nood

Gebed met Sant’Egidio

Religieuze Poëzie

ZONDAG

De week van Radio Maria Radio Vaticaan

17:30

De week van Radio
Maria

Klassiekuur

Kathovisie

18:30

Religieuze Poëzie

Gebed met Sant’Egidio

Hagiografische lectuur

20:00

Klassiekuur

Dagelijks
op Radio Maria
6:00 Meditatie
(Pater Jan Bots)
6:30 Lezingendienst
7:00 Angelus
7:02 Rozenkrans
8:30 Lauden
9:00 H. Mis
(Zondag om 10u)
9:50 Catechismus
11:30 Het Woord
spreekt:
lezing en
bezinning van de
H. Schrift
12:00 Angelus
12:05 Middaggebed

PROGRAMMA 		

13:00 Biddende moeders

12:15 Rozenkrans

6 september - 12 september

20:00 De rots in de
branding

13:00 Anno Domini

12:40 Het
heiligenverhaal
van de dag

18:15 Op bedevaart met
Maria

18:15 Klassiekuur

15:00 Uur van de
Goddelijke
Barmhartigheid

13:00 In gesprek met een
religieuze

10:00 Eucharistie

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

7:30

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

10:30

De Kerk leeft

Hagiografische lectuur

De rots in de branding

Rijkdom van het geloof

Talitakoem* om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

Verhalen van
Sint-Jozef

Op bedevaart met Maria Anno Domini

Klassiekuur

Kruisweg

13:00

Het Inzicht

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

In gesprek met een
religieuze

De wereld van Radio
Maria

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan

In gesprek met een
religieuze

Het Inzicht

De Kerk leeft

Op bedevaart met Maria

Klassiekuur

Anno Domini

18:30

De rots in de branding

Gebed met Sant’Egidio

Rijkdom van het geloof

Gebed met Sant’Egidio

Hagiografische lectuur

Rijkdom van het
geloof

20:00

20:00 Gebed met Sant’Egidio
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Radio Maria telefoneert

ZONDAG

Klassiekuur

16:10 Lezingen uit de
lezingendienst
16:30 Meditatie
17:00 Vespers
21:00 Het
heiligenverhaal
van de dag
gevolgd door
‘Het Woord
spreekt’ (behalve
op zondag)
21:30 Completen
21:45 Heiligen
getuigen
21:30 Catechismus
23:30 Rozenkrans
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PROGRAMMA 		

13 september - 19 september

Catechismus
13:00 Het zorgportret

13:00 De Leeswijzer

17:30 Talitakoem

10:30 De rots in de
branding

10:30 Mystieke lectuur

18:15 Kathovisie

14:15 Vivendo

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

7:30

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

De ochtend bij Radio De ochtend bij Radio
Maria
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding*

10:30

De Kerk leeft

Hagiografische lectuur

De rots in de branding

Mystieke lectuur

Talitakoem* om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

De Leesijzer

Verhalen van
Sint-Jozef
Kathovisie

Klassiekuur

Kruisweg

Het zorgportret

13:00

Missio werkt

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

Het zorgportret

De wereld van Radio
Maria

De wereld van Radio
Maria

Missio Werkt

De Kerk leeft

De leeswijzer

Klassiekuur

Kathovisie

18:30

Mystieke lectuur

De rots in de branding

Gebed met Sant’Egidio

Mystieke Lectuur

Gebed met Sant’Egidio

Muziek

20:00

Klassiekuur

20:00 Gebed met Sant’Egidio

ZONDAG

2 september
Bijbelse vrouwen

door E.H. Bart Goossens

6-7 september
Geboorte van Maria

door E.H. Dirk Vander Linden

9-14 september
Bijbelse vrouwen

door E.H. Bart Goossens

PROGRAMMA 		

20 september - 26 september

16-20 september
De ‘Ik ben’-woorden

door E.P. Gerard Denys

7:45De ochtend bij Radio
Maria

18:15 Het inzicht

18:15 De Kerk leeft

18:15 Kerk in Nood

18:15 Klassiekuur

7:30 Bijbellezing

17:30 Jeugdcatechese

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

7:30

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

De ochtend bij Radio De ochtend bij Radio
Maria
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding*

10:30

De Kerk leeft

Hagiografische lectuur

De rots in de branding

Hagiografische lectuur

Talitakoem* om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

Kerk in Nood

Verhalen van
Sint-Jozef
Anno Domini

Klassiekuur

Kruisweg

In gesprek met een
religieuze

13:00

Het Inzicht

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

In gesprek met een
religieuze

De wereld van Radio
Maria

De wereld van Radio
Maria

Het Inzicht

De Kerk leeft

Kerk in Nood

Klassiekuur

Anno Domini

18:30

De rots in de branding

Gebed met Sant’Egidio

Hagiografische lectuur

Gebed met Sant’Egidio

Mystieke lectuur

Hagiografische
lectuur

20:00

20:00 Gebed met Sant’Egidio
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ZONDAG

Klassiekuur

21 september
Wet en genade

door E.H. Pierre François

23-27 september
De genade

door E.H. Chris Butaye

28-30 september
De natuurwet

door E.H. Pierre François

Uitzendingen:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
om 9u50
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WZC Keyhof - Huldenberg

Vier samen met ons de
tiende verjaardag van
Radio Maria !

Fotoreportage

Maandkalender september 2021 - augustus 2022

Een handige hulp om op de belangrijke momenten van
dit jaar ons hart te openen voor de genade die God wil
schenken aan de Kerk in ons land, aan Radio Maria, en aan ons
allemaal. Met foto’s uit het archief van de radio.
richtprijs: 10 €+ verzendingskosten

Jubileumkaars met logo ‘10 jaar Radio Maria’
Kaars van 6x20 cm

Jubileumkaars
Samenzang door de

zusters ‘Annunciaden’

Het zorgportret

Bestel telefonisch: 016 41 47 47
of per mail: info@radiomaria.be

richtprijs: 8 € + verzendingskosten

PUZZEL

13 september om 18u15

Maak de puzzel weer
volledig en zoek met welk
puzzelstukje de lege vakjes
overeenkomen. Plaats de
overeenkomstige letters in
de tabel om het woord
dat we zoeken te vinden.

N
D

G

SMS de oplossing naar
0465/07 26 27 en maak
kans op een mooi
geschenk. De oplossing
vindt u in het komende
nummer van Porta Fidei.

E

I
IJ

W

O
T

Pelgrim in eigen land
Binnenkort wekelijks op Radio Maria

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

Oplossing puzzel van de maand juli: Scholastica
Winnaars van de puzzel van de maand juli: Marie-Jeanne uit Lebbeke en Kristien uit Eeklo
ontvangen elk een DAB+-radio, Martha uit Vilvoorde ontvangt een noveenkaars met logo van
Radio Maria..
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Jubeljaar
Eén van hart
samen met Maria

zondag 12 september

FEEST VAN DE
H. NAAM VAN MARIA

Start van het jubeljaar
met een plechtige eucharistieviering
om 15:00 u
gevolgd door een receptie
Vooraf inschrijven is verplicht
De eucharistieviering wordt ‘live’ uitgezonden

zondag 3 oktober

OPENDEURDAG

in samenwerking met OPENBEDRIJVENDAG

Radio Maria opent zijn deuren voor alle bezoekers
Iedereen is welkom tussen 10:00 en 18:00 u
voor een bezoek aan de studio’s van Radio Maria.
Graag inschrijven via www.openbedrijvendag.be
of neem contact met ons op via 016 41 47 47
Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven (Egenhoven)

DIGITALE

RADIO MARIA

Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven

016 41 47 47

RADIO

Meer info:

KANAAL 912

www.radiomaria.be

