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Binnenkort, op 12 december, vieren we tien jaar Radio Maria in
ons land. Deo gratias! Er zijn vele
redenen om dank te zeggen. Tien
jaren hebben we kunnen rekenen
op vrijwilligers die zich inzetten voor de
evangelisatie in ons land. Tien jaren lang
hebben we de steun van vele weldoeners kunnen zien. Het aantal luisteraars is in al die tijd gestegen zodat we dagelijks vele
tienduizenden harten kunnen raken. En daarom zeggen we dus
dank.
Alvorens onze verjaardag te vieren zullen we ook naar jaarlijkse gewoonte met veel vertrouwen een Mariathon houden, op
woensdag 24 en donderdag 25 november. De Mariathon is een
initiatief dat we nemen om onze luisteraars en al onze vrienden op te roepen ons te blijven steunen, ook financieel. Bedelen,
want ook dat moeten we vaak doen bij Radio Maria, is eigenlijk
wel christelijk geïnspireerd. Was het niet Christus die vanop het
kruis uitriep: “Ik heb dorst”. Natuurlijk gaat het hier over een dorst
naar zielen die Christus willen volgen. Radio Maria is een steun
aan de oproep van Jezus. En daarom geldt zijn kreet ook voor
onze werking die dorst heeft om te evangeliseren en daarvoor
jullie steun nodig heeft.
In de handelingen van de apostelen lezen we het volgende: “Zij
die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. Ze wijdden zich
trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.
Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden
aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen
naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind
naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De
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Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen
werden gered.” (Hand. 2, 41-47)
Het hele project van Radio
Maria vinden we eigenlijk terug
in deze mooie passage. Het
woord aannemen is het eerste
dat we doen bij onze radio: het
Woord van God laten klinken
door de ‘stem te zijn bij u thuis’.
We doen daarom ook ons best
om trouw te zijn aan het onderwijs van de apostelen zoals ze
is doorgegeven doorheen de
geschiedenis en betrouwbaar
bewaard wordt binnen de Kerk.
Natuurlijk doen we dit omringd
door de dagelijkse Eucharistie
en het gebed. Dat er wonderen
gebeuren en tekenen zijn, daar
is onze redactie van Radio
Maria getuige van. De vele
dankbetuigingen en woorden
die ons toekomen bevestigen
dat vele mensen getroost en
geleid worden door het luisteren. We vormen daarom een
soort van grote familie die bijeen is, en gezamenlijk het geloof bezit. Om dit ook materieel
mogelijk te maken merken we
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dat er velen ons helpen met
een geldelijke steun. Waarvoor
zeker ook onze oprechte dank!
En zo gaan we verder met
onze missie: dagelijks trouw
en eensgezind de boodschap
van de Kerk uitdragen naar de
wereld met als einddoel vele
mensen raken zodat Jezus hen
kan leiden naar het eeuwige
leven.
De vorige twee paragrafen zijn
eigenlijk identiek, maar in de
laatste is het verhaal een Radio
Maria-verhaal. En dan komen
we terug tot bij het begin van
dit editoriaal. Deo gratias!
Moge Onze Lieve Heer jullie allen blijven leiden en moge de
Heilige Maagd Maria jullie blijven verblijden met haar radio.
Zeer genegen in de Heer,
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Allerheiligen
Allerzielen
H. Hubertus, bisschop
H. Carolus Borromeo,
bisschop
H. Odrada, maagd
Tweeëndertigste
zondag door het jaar
(H. Willibrordus)
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. Albertus de Grote
bisschop en kerkleraar
H. Margarita van
Schotland
H. Elisabeth van
Hongarije
Kerkwijdingsfeest van
de Romeinse basilieken
van de HH. Petrus en
Paulus
Vierendertigste
zondag door het jaar Christus, Koning van
het heelal
(Maria-opdracht)
H. Cecilia, maagd en
martelares
H. Clemens I, paus en
martelaar
HH. Martelaren van
Viëtnam
H. Johannes Berchmans
Eerste zondag van de
advent
H. Andreas, apostel
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Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie
Cortile San Damaso - 30 september 2020

De toekomst voorbereiden samen met
Jezus die redt en geneest
gevonden om bewerkers van
verandering te zijn die groots
dromen en niet stoppen bij de
middelmatigheid die verdeelt
en kwetst, maar die aansporen
om een nieuwe en betere wereld te bouwen.

Tijdens de voorbije weken hebben we, in het licht van het
Evangelie, samen nagedacht
over hoe de wereld te genezen van een kwaal die door de
pandemie scherp werd gesteld. De kwaal was er al maar
de pandemie heeft haar meer
zichtbaar en harder gemaakt.
We hebben de wegen bewandeld van de waardigheid, van
de solidariteit en van de subsidiariteit. Onmisbare wegen
om de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn
te bevorderen. En omdat we
leerlingen van Jezus zijn, hebben we ervoor gekozen in zijn
voetstappen te treden door te
kiezen voor de armen, door het
gebruik van de goederen te
herdenken en door zorg te besteden aan de gemeenschappelijke woning. Midden de pandemie die ons treft, hebben we
vastgehouden aan de sociale
leer van de Kerk, door ons te
laten leiden door het geloof,
door de hoop en door de liefde.
Zo hebben we een stevige hulp

Ik zou graag zien dat deze weg
niet zou eindigen met deze catecheses, maar dat men verder
op pad gaat “door naar Jezus
te zien” (Heb. 12, 2), zoals we bij
het begin hoorden. Kijken naar
Jezus die de wereld redt en geneest. Het Evangelie laat ons
zien dat Jezus zieken van allerlei slag genas. Hij schonk het
zicht aan blinden, het woord
aan spraakgestoorde mensen,
het gehoor aan doven. Terwijl Hij lichamelijke tekorten en
ziekten genas, genas Hij ook de
geest door zonden te vergeven. Jezus vergeeft steeds, ook
de “sociale pijnen” met inbegrip van de verstotenen. Jezus,
die elk schepsel vernieuwt en
verzoent schenkt ons de noodzakelijke gaven om lief te hebben en te genezen zoals Hij dat
deed door bekommerd te zijn
voor allen, zonder onderscheid
van ras, taal of nationaliteit.
Opdat dit werkelijk zou gebeuren, moeten we de schoonheid
van elk menselijk wezen en van
elk schepsel overwegen en
waarderen. We werden in Gods
hart ontvangen “en daarom is
elk van ons de vrucht van Gods
gedachte. Ieder van ons is gewild, eenieder is geliefd, eenie-

der is nodig.” Bovendien heeft
elk schepsel ons iets over God
Schepper te vertellen. Het erkennen van deze waarheid en
dankbaar zijn om de intieme
band van onze universele gemeenschap met elke persoon
en met alle schepselen, stimuleert “een gulle zorg vol tederheid”. Het helpt ons ook Christus te herkennen in onze arme
en lijdende broeders en zusters
om hen te ontmoeten en hun
kreet en de kreet van de aarde,
die er de echo van is, te beluisteren.
Als we inwendig door deze kreten worden geraakt die van
ons een andere koers eisen,
verandering eisen, dan kunnen
we bijdragen tot het gezond
maken van deze relaties bij
middel van onze gaven en bekwaamheden. We zouden de
samenleving kunnen vernieuwen en niet terugkeren naar
de zogenaamde “normaliteit”
die een zieke normaliteit is. Zij
was ziek vóór de pandemie:
de pandemie heeft ze duidelijk
gemaakt! “Nu keren we terug
naar het normale”: neen, dat
gaat niet want deze normaliteit was ziek van ongerechtigheid, ongelijkheid en afbraak
van het milieu. De normaliteit
waartoe wij geroepen zijn, is
die van het Rijk van God waar
“blinden zien en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven
horen, doden staan op en aan
armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.” (Mt. 11, 5)
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En niemand gedrage zich als
onnozele dwaas door de andere kant op te kijken. Wat we
moeten doen is veranderen.
In de normaliteit van het Rijk
van God krijgen allen brood,
in overvloed. De organisatie
van de maatschappij steunt
op bijdragen, delen en verdelen, niet op bezitten, uitsluiten
en opstapelen. Het gebaar dat
een samenleving, een gezin,
een wijk, een stad, allen vooruithelpt, is zich geven, geven
dat meer is dan een aalmoes
geven. Het is een geven dat uit
het hart komt. Een gebaar dat egoïsme en
de angst van het bezitten verdrijft. De christelijke wijze om dit te doen
is geen mechanisch
proces, het is een menselijke handelwijze. We
zullen nooit automatisch uit de crisis raken
die door de pandemie
duidelijk is geworden.
Nieuwe instrumenten
– die belangrijk zijn en
ons doen vooruitgaan
en waarvoor we niet
bevreesd moeten zijn
-, zelfs de meest vernuftige middelen zullen
veel kunnen realiseren behalve één zaak:
tederheid.
Tederheid
is het eigen teken van
de aanwezigheid van
Jezus. Het is naar de naaste
gaan om op weg te gaan, om
te genezen, om te helpen, om
zich voor de ander op te offeren.

het licht gebracht: ongelijkheid van mogelijkheden, van
goederen, van toegang tot
gezondheidszorg, van technologie, van onderwijs: miljoenen kinderen kunnen niet
naar school en deze lijst is
lang. Deze ongerechtigheden zijn niet natuurlijk noch
onoverkomelijk. Ze zijn het
werk van de mens. Ze komen
voort uit een groeimodel dat
losgekoppeld is van de diepste waarden. Verkwisting van
de geschonken maaltijd. Met
deze verkwisting zou men al-

nooit gebeuren. Hebben jullie die stelling over het glas
al gehoord: belangrijk is dat
het glas zich vult en zo, als het
overloopt, ook op de armen en
de anderen valt zodat ze rijk
worden. Maar er doet zich een
fenomeen voor. Wanneer het
glas bijna vol is, begint het te
groeien en groeien en de waterval komt er nooit. Men moet
dus waakzaam blijven.
We moeten dringend aan de
slag om een goed beleid te
ontwerpen, vormen van maatschappelijke organisatie
uit te tekenen waarbij de
deelname, de zorg en de
gulheid beloond worden,
meer dan de onverschilligheid, de uitbuiting en
de eigen belangen. We
moeten met tederheid
vooruitgaan. Een solidaire en rechtvaardige
samenleving is een gezondere maatschappij.
Een maatschappij op
grond van deelname
– waarin de “laatsten”
evenveel aandacht krijgen als “de eersten” –
versterkt de verbondenheid. Een maatschappij
die de verscheidenheid
eerbiedigt biedt veel beter weerstand aan gelijkwelk virus.

We moeten de schoonheid van elk
menselijk wezen en van elk schepsel
overwegen en waarderen. We werden
in Gods hart ontvangen en daarom
is elk van ons de vrucht van Gods
gedachte. Ieder van ons is gewild,
eenieder is geliefd, eenieder is nodig.

Die normaliteit van het Rijk van
God is belangrijk. Zodat het
brood bij allen komt, zodat de
maatschappelijke orde steunt
op bijdragen, delen en verdelen, met tederheid en niet
steunt op bezitten, uitsluiten
en opstapelen. Aan het eind
van ons leven zullen we immers niets meenemen naar
het andere leven!
Een klein virus blijft diepe wonden veroorzaken en verhult
onze lichamelijke, sociale en
spirituele kwetsbaarheid. Het
heeft de grote ongelijkheid
die de wereld beheerst aan

len te eten kunnen geven. Dat
heeft velen de hoop doen verliezen en heeft de onzekerheid
en de angst doen toenemen.
Daarom, om uit de pandemie
te raken, moeten we niet alleen een geneesmiddel tegen
het coronavirus vinden – ook
al is dat belangrijk! – maar
ook tegen de grote menselijke
en socio-economische virussen. Men moet ze niet verhullen met een vleugje verf zodat ze niet meer te zien zijn.
En zeker kunnen we niet verwachten dat een economisch
model dat de oorzaak is van
de ongelijke en onhoudbare
ontwikkeling onze problemen
zou oplossen. Het heeft dat
niet gedaan en zal dat ook
niet doen. Ook al blijven sommige valse profeten “een waterval effect” beloven. Dat zal

Laten we deze weg der genezing onder de hoede stellen van de Maagd Maria, Onze
Lieve-Vrouw van de Redding.
Zij, die Jezus in haar schoot
droeg, helpt ons vertrouwen te
koesteren. Bewogen door de
Heilige Geest zullen we samen
kunnen werken aan het Rijk
van God dat Christus in deze
wereld heeft ingehuldigd door
onder ons te komen wonen.
Het is een Rijk van licht in de
duisternis, van rechtvaardigheid ondanks schendingen,
van vreugde ondanks veel
pijn, van genezing en redding ondanks ziekte en dood,
van tederheid ondanks haat.
Moge God ons “van de liefde
een virus” laten maken en de
hoop wereldwijd door het licht
van het geloof.
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Parochiefederatie
TERNAT

Op
parochie
bezoek

“De Eucharistische aanbidding in de
parochie voedt het geloof van de mensen en
van de parochie-gemeenschap.”

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 OnzeLieve-Vrouw, Maagd der armen te Banneux om er samen
met de vele andere bedevaarders Radio Maria en de
parochies aan Onze-Lieve-Vrouw toe te wijden.
Voor een bezoek van Radio Maria aan de pastorale zone Ternat werd de redactie van
Porta Fidei hartelijk welkom geheten door priester Chris Butaye op de pastorie van de
parochie Sint-Gertrudis waar hij sinds zijn komst naar Ternat, een tweetal jaar geleden,
zijn intrek heeft genomen.
Onder de indruk van het statige gebouw, de
grote tuin met een stel witte ganzen aan de
rand van de vijver en het prachtige uitzicht
op de Sint-Gertrudiskerk werd de interesse
dadelijk gewekt voor de rijke geschiedenis van
deze idyllische plek. Op dezelfde plaats zou
er al van in de vijftiende eeuw een pastorie
geweest zijn, vertelde de pastoor ons. De
tuin die de pastorie omgeeft is bijna één
hectare groot en is helemaal ommuurd. De
pastorie zelf dateert van de tweede helft van
de negentiende eeuw en is ontworpen om
bewoond te worden door een pastoor samen
met twee onderpastoors en verschillende
gouvernantes. Voor de huidige noden is het
gebouw te groot. Wel is een deel van het
gebouw ingericht als vergaderruimte. Ook het
parochiesecretariaat is al enkele tientallen
jaren gehuisvest in de pastorie.
De parochie Sint-Gertrudis maakt deel uit

van de federatie Ternat, een geheel van vier
parochies: Sint-Catharina en Sint-Jozef in
Sint-Katherina-Lombeek, Sint-Remigius in
Wambeek en Sint-Gertrudis in Ternat. De
catechesewerking wordt gecentraliseerd
georganiseerd.
De Sint-Gertrudiskerk is opgetrokken in
zandsteen in de stijl van de Brabantse
Gotiek. De bomenrij van de ‘Dreef’ verbindt
het waterslot van Kruikenburg met de
Sint-Gertrudiskerk: het vormt samen een
mooi dorpsgezicht bekend onder meer
door de soapserie ‘Thuis’ die er regelmatig
buitenopnames maakt. De dreef werd door
de heren van Cruyckenburg aangelegd als
een private weg om hun kasteel te verbinden
met de kerk. De kerk onderging belangrijke
verbouwingswerken in dezelfde periode
waarin de huidige pastorie werd gebouwd,
onder impuls van pastoor E. Lascabanne.
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Priester Chris Butaye is afkomstig
uit Overijse. De luisteraars van Radio
Maria kennen hem van de regelmatige bijdragen aan het programma
catechismus die hij verzorgt. Zijn
roeping tot het priesterschap heeft
hij ontvangen na het afronden van
zijn studies burgerlijk ingenieur, op
een moment dat hij al in het beroepsleven stond. Na een periode
van onderscheiding en begeleiding
heeft hij na vier jaar beroepservaring de priesteropleiding aangevat op het seminarie van Namen.
Hij werd in het jaar 2007 door Mgr.
Léonard priester gewijd. Hij werd
benoemd als kapelaan in het heiligdom van Beauraing. “Een mooie
plaats voor een beginnend priester”,
vertelt ons priester Butaye. “Ik werd
er in de eerste plaats benoemd voor
de Nederlandstalige pelgrims. Maar
ik mocht in vele talen mensen verwelkomen. Ik heb dat met heel veel
plezier gedaan. Op een bepaald
moment heb ik een roepstem mogen onderscheiden om terug naar
Vlaanderen te komen om er enig
soelaas te bieden aan het nijpend
priestertekort.” Ook in het bisdom
Namen is er geen overschot aan
priesters, maar de toenmalige bisschop van Namen, Mgr. Van Cottem,
die jarenlang hulpbisschop was in
Waals-Brabant was goed op de
hoogte van de situatie in VlaamsBrabant en gaf zijn zegen om hem
als priester uit te lenen aan het
aartsbisdom. Officieel blijft hij priester van het bisdom Namen. Hij werd
benoemd in Ternat, op een plaats
waar er geen priesteraanwezigheid
meer zou zijn. Men had de gelovigen
al een jaar voorbereid dat er geen
vervanger kon benoemd worden
voor pastoor Jozef De Ridder. De gelovigen hadden zich er al een beetje
in geschikt om het geloofsleven te
organiseren zonder priester. Er zouden wel regelmatig priesters uit de
nabije pastorale zones komen helpen. Het was voor de gelovigen een
enorme verrassing en een heel mooi
cadeau. “Men was heel blij met mijn

komst, dat heb ik ook heel sterk
mogen ervaren”, vertelt priester Butaye. “Ik ben heel hartelijk
onthaald geweest in de verschillende geloofsgemeenschappen
van Ternat. Ik ben geen priester
geworden voor mezelf, ook niet
met een welbepaalde visie. Ik wil
gewoon dienaar zijn van de kerk
en van de bisschop, als herder van
een bisdom. Het is hij die me heeft
uitgezonden om herder te zijn
van de geloofsgemeenschappen
hier.” Het persoonlijk gebed is voor
priester Butaye heel belangrijk. In
de eerste plaats het gebed van de
Kerk, het getijdengebed. Ook de
dagelijkse eucharistie. “Elke eucharistie is een deelname aan het
verlossingswerk. Elke eucharistie
draagt bij tot de genade die God
ons kan geven, ook al zijn er geen
of maar enkele gelovigen aanwezig. Ik probeer van de dagelijkse
eucharistie de kern van mijn dag
te maken.”
De heilige Maagd Maria heeft ook
een bijzondere plaats in het leven
van priester Butaye. “Het is door
naar mariale bedevaartsplaatsen te
gaan dat ik mijn geloof heb mogen
verdiepen. Die innige band, als kind
van Maria, heb ik gedurende de
twaalf jaar van mijn taak te Beauraing nog mogen verdiepen, nog
inniger en sterker mogen maken. Ik
bid dagelijks ’s morgens, ’s middags
en ’s avonds het angelusgebed en
probeer ook dagelijks de rozenkrans
te bidden of het kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid.” Sinds
kort stelt priester Butaye op woensdag na de mis om 18u in de SintGertrudiskerk het heilig sacrament
uit voor een korte tijd van eucharistische aanbidding. “De eucharistische aanbidding in de parochie
voedt het geloof van de mensen en
van de parochie-gemeenschap,
het is met deze hoop dat ik met dit
initiatief ben gestart”, besluit priester
Butaye ons gesprek.

“Die innige band,
als kind van
Maria, heb ik
gedurende de
twaalf jaar van
mijn taak te
Beauraing nog
mogen verdiepen,
nog inniger en
sterker mogen
maken.”
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“Vroeger was het de gewoonte
om elk jaar met de parochie
naar Lourdes te gaan. Daarna
was het om de twee of drie
jaar. We hopen dit jaar in
juli terug te kunnen gaan.
En elk jaar minstens één
mariabedevaart. We zijn
naar Israël geweest, naar
Częstochowa en Fatima.
Ik denk dat ik in mijn leven
al zes keer naar Rome ben
geweest. Eén keer ben ik er
ontvangen geweest door paus
Benedictus. Op een bepaald
moment kwam iemand van de
beheerders van de kathedraal
naar me toe en vroeg of ik
na de algemene audiëntie
wou blijven zitten. Ze vroegen
welke taal we spraken en of
we engels verstonden. Nu
kan je daar wel over vertellen,
maar op dat moment was dat
zo impressionant. Je kunt je
dat niet inbeelden. De paus
stelde mij een aantal vragen,
die ik me nu niet meer kan
herinneren. Er was op dat
moment ook een jong meisje
uit Mexico dat de wens had
voor ze stierf nog door de
paus te worden ontvangen.
Misschien werd ik daarom
uitgekozen, maar we zijn apart
door de paus ontvangen.”

Sint-Gertrudis leefde in de zevende
eeuw. Haar beide ouders, Pepijn van
Landen en Ida van Nijvel, worden als
heiligen vereerd en zijn afgebeeld
aan weerszijden van de H. Gertrudis
op het glasraam dat zich bevindt
boven het hoofdaltaar van de
parochiekerk. Al heel vroeg voelde
ze zich geroepen om zich aan de
Heer toe te wijden. Ze weigerde in
te gaan op het huwelijksaanbod
van een prins tijdens een feest bij
koning Dagobert. Na de dood van
haar vader sticht haar moeder de
abdij van Nijvel. De heilige Gertrudis
treedt in om samen met haar
moeder een religieus leven te lijden. Ook andere vrouwen
sluiten zich bij hen in de abdij aan. Bij de dood van haar
moeder wordt ze abdis. De H. Gertrudis wordt afgebeeld als
abdis met een staf waar ratten of muizen op lopen. Ze is de
beschermheilige van de ziekenhuizen, de armen en weduwen
en wordt aanroepen als beschermheilige tegen ratten- en
muizenplagen en tegen de pest.
Mevr. Bernadette Cnops werkt al meer dan dertig jaar voor
de parochie Ternat. Van de ene dag op de andere werden
300 werknemers bij de bank waar ze werkte ontslagen.
Na enkele interims op een school, bood de toenmalige
deken haar aan om administratief werk te verrichten voor
de parochie. Dit is jarenlang haar vaste baan gebleven
tot aan haar pensioen. Maar
ook nu blijft ze dit werk halftijds
verderzetten als vrijwilligster. De
teksten voor het parochieblad
opmaken, misblaadjes
maken voor allerlei speciale
gelegenheden zoals vormsel-,
of eerstecommunievieringen. De
administratie van de parochies is
een stuk ingewikkelder geworden.
“Ik ben al sinds mijn kindertijd
met de kerk vergroeid”, vertelt
Bernadette al lachend tijdens het
bezoek van de redactie van Radio
Maria bij haar thuis. “Mijn ouders
waren heel gelovig. Mijn moeder

Er zijn heel wat verenigingen actief in de parochie. Ook zijn
er verschillende zangkoren actief in de federatie. Het SintGertrudiskoor repeteert iedere week in de kerk om de grote
kerkelijke feesten op te luisteren. Op pinkstermaandag
gaat er in de gemeente een bloemenstoet door. De
praalwagens worden dan versierd met gerbera’s, rozen,
chrysanten, aronskelken, anjers en andere snijbloemen en
bloemstukken.
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bad elke dag. We hebben dat als
kind gezien. In de maand mei en in
oktober baden alle kinderen iedere
avond samen met mijn moeder de
rozenkrans rond de keukentafel. Mijn
vader was koster. Heel vaak ging ik
met mijn vader mee naar de kerk
om te ‘helpen’. Het was voor mij een
spel. Ik ging ook mee met een tante
om de boekjes van de KAV rond te
dragen in het dorp en als ze samen
met haar zussen de kerk kuiste
was ik er ook weer bij. Mijn moeder
heeft altijd de was gedaan voor
de kerk. Er was toen heel veel werk
om al de misgewaden te stijven en

de vele plooikes te strijken.” Vele
taken van haar ouders en familie
heeft Bernadette in de loop der
jaren overgenomen. Het werk op
de parochie houdt haar eigenlijk
de hele dag bezig. En niet alleen
haar. Ook haar man is ingeschakeld,
onder andere voor het beheer van
het parochiehuis. Het parochiewerk
stopt dus niet op de middag. Ook
thuis wordt Bernadette gebeld
om de parochiezaal te reserveren,
voor een misintentie aan te vragen
of voor een inlichting. Tijdens het
gesprek bij de koffie met een stukje
‘zwarte woudbessentaart’ komen
de vele herinneringen naar boven.
Bernadette herinnert zich nog
levendig het aankleden voor de
jaarlijkse sacramentsprocessie,
dat ook gebeurde bij de tantes
thuis. Ook de grote stoet met
praalwagens die vertrokken uit de
vier parochies van de federatie in
1989 bij de aanstelling van pastoor
De Ridder tot deken, kan ze zich
nog heel levendig herinneren. Het
beeld van de patroonheilige van
de verschillende parochies werd
meegedragen. De nieuwe en de
oude deken kwamen toe met paard
en kar. De vier koren zongen samen
in de eucharistieviering die volledig
in het teken stond van het naar
mekaar toegroeien van de vier
parochies van de federatie Ternat,
gesymboliseerd door puzzelstukjes
van de landkaart die naar voor
werden gebracht. “Ik ben zowat
overal bijgeweest: bij jong-KAV
en KAV, bij de Chiro, ik ben ook
voorzitster geweest van de VKJ. Ik
heb in het jeugdkoor gezongen.
Ik heb vroeger ook catechese
gegeven. Maar ik heb veel gas
moeten terugnemen.” Bernadette is
nog heel actief. Ook al heeft ze zich
teruggetrokken uit het bestuur van
de verenigingen, kent iedereen haar
en wordt ze vaak aangesproken
op de markt als mensen een
vraag hebben. Ook al is het niet
meer zo vaak als vroeger, toch
neemt ze nog graag deel aan het
verenigingsleven.
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Luisteraars
in de
kijker

”Maria heeft een heel grote plaats in mijn hart!”
Tijdens het bezoek van Radio Maria aan de Sint-Gertrudisparochie van Ternat
werd de redactie hartelijk verwelkomd door zuster Agnes Schollaert in het
klooster vlak naast de basisschool ‘Sint-Angela’. Daarna volgde nog een bezoek
bij mevrouw Jeanne De coker, een andere trouwe luisteraar van de radio.
Zuster Agnes Schollaert: Op 8 september dit jaar
heb ik de zestigste verjaardag van mijn intrede in
de congregatie van de Ursulinen gevierd. Eigenlijk
wist ik al bij mijn eerste communie dat ik zuster
zou worden. We zijn thuis met zes kinderen. Als kind
ging ik in de meimaand graag naar al kapelletjes
om er veldbloemetjes te plaatsen bij Maria. We
zongen dan liedjes en baden de rozenkrans. Dat
deed ik heel graag. Mijn moeder had graag gehad
dat één van haar zonen priester zou worden en
daarom stuurde ze hem naar het seminarie. Het
bleek niets voor hem te zijn. Maar er zijn wel twee
religieuze roepingen gegroeid in ons gezin. Mijn
jongere zus is ingetreden bij de zwartzusters in
Halle. Het verlangen om zuster te worden is bij
mij altijd blijven leven. Op de dag van mijn eerste
communie heb ik mijn hart aan Jezus gegeven.
We waren thuis vrij om onze kleren te kiezen en
ik zei tegen mijn moeder dat ik een rood kleedje
wou. Ik zei haar: “ik zie Jezus graag en ik wil laten
zien hoe graag ik hem zie”. Rood is nog altijd mijn
lievelingskleur. We gingen in die tijd ook iedere
dag naar de mis in de parochie. Elke avond werd
er ’s avonds de rozenkrans gebeden in het gezin.
Mijn vader was mijnwerker en was ’s avonds heel
vermoeid van het kappen van de gangen in de
mijn. Hij stond erop om zelf de rozenkrans en de
litanie van Onze-Lieve-Vrouw of van Sint-Jozef
voor te bidden. Op veertien jaar ben ik en mijn
oudste zus moeten gaan werken om ons gezin te
onderhouden en om mijn broer naar het seminarie
te kunnen laten gaan. Ik ging in een ander gezin
inwonen om er het huishouden te doen en te
zorgen voor de twee kinderen, een meisje van drie
en een jongen van vijf. Het was te zwaar voor een
meisje van veertien jaar. Ik kon maar om de maand
eens naar huis. s ‘Avonds als ik alleen was sprak
ik tot Jezus en Maria en vroeg hen mij te helpen

in die moeilijke periode. Om gezondheidsredenen
ben ik er niet kunnen blijven. Daarop mocht ik, in
de plaats van mijn zus, op internaat gaan bij de
zusters Ursulinen in Heikruis. Zuster Margaretha,
een zuster van het internaat die me vaak vertelde
over Jezus, maakte veel indruk op mij. Ik vertrouwde
haar toe dat ik verlangde om naar het klooster te
gaan. Op 8 september 1961 ben ik ingetreden in het
klooster van Haacht. Ik heb er na mijn noviciaat ook
mijn opleiding tot kleuteronderwijzeres gekregen.
Als kleuteronderwijzeres in de derde kleuterklas
heb ik heel veel over Jezus mogen vertellen. Na
al die jaren heb ik nog contact met sommige
oud-leerlingen. Ik heb eerst vijf jaar in Ternat
lesgegeven. Ik woonde op dat moment in een
kleine gemeenschap in Grimbergen. Omwille van
mijn hartkwaal werd mij toegestaan om dichterbij,
in de parochiale basisschool van Grimbergen,
voor de klas te staan. Dit heb ik tweeëntwintig jaar
gedaan. Van de kinderen uit de derde kleuterklas
kan je leren om te bewonderen. We noemen dat
‘waarneming’, dat wil zeggen naar een tuin gaan,
de bloemetjes bekijken, de vogels beluisteren.
Recht over de school in Grimbergen lag er een
ruig park waar in de herfst de bladeren heel mooi
verkleurden en er veel vruchten te vinden waren.
Ik heb dat heel graag gedaan. Uiteindelijk ben ik
zevenentwintig jaar kleuteronderwijzeres geweest.
Door een ongeval, in 1994, is mijn leven veranderd.
Ik ben achterwaarts uitgegleden op het ijs. Omdat
ik niet verder actief kon zijn in het onderwijs werd ik
gevraagd om begeleider te zijn in de gebedsschool
onder leiding van priester Guy Borreman. In deze
gebedsschool komen de mensen samen voor
een tijd in volledige stilte, meestal acht dagen,
met de oefeningen van de heilige Ignatius van
Loyola om te leren bidden. Twee keer per dag
was er een conferentie met daartussen tijd voor
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aanbidding en begeleiding.
In dit begeleidingsgesprek,
waarvoor ik werd ingeschakeld,
deelden de retraitanten wat er
naar boven kwam tijdens het
evaluatiemoment dat telkens
volgde na een tijd van gebed.
De begeleider luisterde dan
met een open oor naar wat
er werd gezegd en bracht dit
in gebed terug bij de Heer. Dit
heb ik ook heel graag gedaan.
Soms komen er ook nu nog
mensen naar hiertoe voor een
begeleidingsgesprek.
Op een dag was ik tijdens de
afwas naar Radio Maria aan
het luisteren. In het programma
‘de rots in de branding’ had
presentator Jos Decock een
gesprek met priester Chris
Butaye over zijn deelname
aan een het zeventiende
Wielerkampioenschap voor
Geestelijken dat in Frankrijk werd
gehouden. Op een bepaald
moment vertelde hij over
zijn verhuis en benoeming in
Ternat. Het nieuws maakte me
ontzettend blij. We krijgen een
nieuwe priester. De luisteraars
van Radio Maria waren de
eersten die het nieuws te horen
kregen. Ik ben het nieuws dadelijk
gaan vertellen aan de zusters
die op dat moment aanwezig
waren. Maria neemt een heel
grote plaats in in mijn hart. Maria
is een voorbeeld, het is de vrouw
van het geloof bij uitstek. Het
is de dochter van de Vader, de
moeder van Jezus, de bruid van
de H. Geest. Voor mij is Maria
werkelijk mijn geestelijke moeder.
Ik vertrouw me iedere dag aan
haar toe met de opdracht van
Grignon de Montfort.

Jeanne De Coker is dit jaar 90 jaar geworden. Graag
zou ze nog naar de repetities van het zangkoor
gaan, maar haar zicht is erg slecht geworden. In
haar huis, waar ze is ingetrokken na het overlijden
van haar man trekt ze nog goed haar plan, maar
naar de kerk gaan zit er niet zo vaak meer in. Ze
luistert dan naar de eucharistie op Radio Maria
op haar televisietoestel. Ze luistert ook regelmatig
naar andere programma’s. Priester Butaye kende
ze bijvoorbeeld al van zijn bijdragen aan het
programma ‘catechismus’ op Radio Maria, nog voor
hij pastoor werd in Ternat.
In haar jeugd was ze gewoon op zondag heel vroeg
’s morgens naar de eerste mis te gaan. ’s Avonds
werd er thuis regelmatig de rozenkrans gebeden rond
de Leuvense stoof, zeker in de oorlogsjaren. Ze denkt
met veel vreugde terug aan de grote feestdagen. Op
kerstdag bijvoorbeeld mochten ze dan langsgaan
bij de grootouders die hen een appelsien gaven.
Men keek daar toen naar uit. Ze was de tweede
jongste van een gezin met acht kinderen. Haar eerste
communie ontving ze op zevenjarige leeftijd op haar
ziekbed, samen met het sacrament voor de zieken.
Ze is die ziekte goed te boven gekomen. Ze werkte
in Brussel bij de post, als bediende. Met haar fiets
reeds ze eerst naar de kerk voor de mis om dan door
te rijden naar het station. 32 jaar oud leerde ze haar
man kennen. Voor die tijd was ze altijd druk benomen.
Ze was heel actief in de BJB, de Boerinnenjeugdbond.
Samen met haar man is ze tientallen keren naar
Lourdes geweest. Ondertussen is haar man al
een hele tijd overleden, al van in het jaar 1987, op
zevenenvijftigjarige leeftijd. Van haar drie dochters
zijn er twee verpleegster geworden en één dochter is
kleuterjuf. De oudste dochter woont vlak bij haar in de
buurt. Ondanks haar leeftijd en haar slechtziendheid
houdt ze nog steeds van zingen. De liederen na de
rozenkrans ‘s avonds op Radio Maria zingt ze nog
altijd mee.

O Maria, in aanwezigheid van
geheel het hemels hof kies
ik U vandaag tot Moeder en
Koningin. In volledige overgave
en liefde geef ik U en wijd ik U toe,
mijn lichaam en mijn ziel, mijn
innerlijke en uiterlijke goederen
en zelfs de waarde van mijn
verleden, tegenwoordige en
toekomstige goede daden. Ik
geef U het volledige en volkomen
recht om over mij te beschikken
naar u Uw goedvinden tot
meerdere eer en glorie van
God, voor de tijd en voor de
eeuwigheid. Amen.

13

JUBELJAAR

Vrijwilligers,
het kloppende hart van Radio Maria
Radio Maria baseert haar werking op de onvervangbare
medewerking van vele vrijwilligers. Hoe meer actieve vrijwilligers,
hoe groter de uitstraling van de radio. De vrijwilligers zijn als het
kloppende hart dat het bloed in elk deel van het lichaam laat
stromen. Vrijwilligers voeren heel uiteenlopende taken uit. Ze staan
ten dienste van onze hemelse Moeder voor wie ze tijd en energie
geven. In de komende twee artikels van deze ‘jubeljaarreeks’
focussen we op enkele trouwe vrijwilligers. Ik had een gesprek met
Marc en Marie-Christine Van Hoorick en met Jos en Lut Decock. Zij
zijn al sinds het begin als vrijwilliger actief bij de radio.

Bedankt Marc en
Marie-Christine,
bedankt Lut en Jos
voor jullie trouw
en enthousiast
engagement tien jaar
lang als vrijwilligers
bij Radio Maria

Philippe Van der Sande

Marc & Marie-Christine

“Het geeft ons
vreugde om bij
Radio Maria
vrijwilligerswerk te
doen”
Hoe kwamen jullie in contact
met Radio Maria?
Marie-Christine : “We kenden
Chantal en Krista, die beiden
al betrokken waren bij het
nieuwe Vlaamse Radio Mariaproject. Ze zochten nog

mensen om de gloednieuwe
studio’s en de kerk te poetsen
en op te ruimen na de
werkzaamheden. Ik besloot
mee te komen helpen.
Later werd aan Marc en mij
gevraagd een programma te
maken met klassieke muziek.
Wij voelden dit alles aan als
een uitnodiging van Maria om
ons steentje bij te dragen aan
de evangelisatie.”
Marc: “Ik kreeg tien jaar
geleden de vraag van priester
Karlo of ik een programma
met klassieke muziek wou
verzorgen. “Wekelijks, samen
met je vrouw”, voegde hij
er nog aan toe. Hij wist
dat ik beroepsmatig met
muziek bezig was. Ik was
actief als leraar klarinet,
saxofoon en ensemble en
ook als freelance klarinettist
in o.m. het VRT-orkest en
musiceerde in het salonorkest
de ‘Fluwelen Streling’. Ik was
eerst overweldigd door deze
vraag, maar moest helemaal
niet lang nadenken om dit
voor Radio Maria te mogen

doen. Ik heb thuis vele cd’s
en ik had al een tijd de wens
om die op een lokale radio in
onze regio af te spelen. Maar
het was er niet van gekomen.
Radio Maria brengt de Blijde
Boodschap bij de mensen
thuis en muziek is een taal
door God gegeven om Hem
te loven en te eren, waarin we
onze liefde voor Hem kunnen
uitdrukken.”
Jullie presenteren
‘Klassiekuur’ nu al tien
jaar lang? Nog altijd even
enthousiast?
Marc: “We gaan al tien jaar op
ontdekkingstocht naar nieuwe
muziek of andere uitvoeringen.
We zorgen voor een goede
mix tussen religieus en
profaan, tussen vocaal en
instrumentaal. Ik herinner
me nog ons allereerste
programma, half november
2011. We begonnen toen met
het Requiem van Mozart. Wij
laten ons inspireren door
de liturgische tijden van
het jaar. Vele composities
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zoals hymnen of passies
hebben betekenisvolle teksten
waaraan we veel belang
hechten. Het is een vorm van
evangelisatie doorheen de
muziek. Als muzikant geeft
het mij vreugde muziek
met anderen te kunnen
delen. Ik leer zelf alle dagen
bij en hopelijk genieten de
luisteraars ervan.”
Marie-Christine: “Het
muziekprogramma geeft ons
ook de mogelijkheid om het
leven van componisten te
brengen en te ontdekken dat
religie bij hen een rol in hun
leven vervulde.”
Later zou je ook met een groep
“Biddende Moeders” op de
radio beginnen?
Marie-Christine: “Enkele jaren
terug sprak ik met priester
Karlo over ‘Biddende Moeders’
en de mogelijkheid om via de
radio samen te bidden met
moeders in Vlaanderen die
niet in de mogelijkheid zijn om
bij een lokale gebedsgroep
aan te sluiten. Na overleg
met Veronica Williams,
de initiatiefneemster van
‘Biddende Moeders’, en
gebed ter overweging, werd
het licht op groen gezet en
sindsdien bidden we samen
met moeders, die via Radio
Maria meebidden, voor
kinderen, kleinkinderen en
ook voor vergeten en verlaten
kinderen.”
Marc: “We bidden ook graag
het getijdengebed, soms live
vanuit de studio’s. Onlangs
kregen we ook de mogelijkheid
om naar het Eucharistisch
Congres in Budapest te
gaan. Wat een ervaring! Het
was voor ons een plezier
om elke dag mee te werken
aan een reportage vanuit
Hongarije. Ik heb ook mooie
herinneringen aan enkele
uitzendingen, die een beetje
uit de band springen. Voor
een ontmoetingsdag van de
Wereldfamilie presenteerden
we een muziekprogramma

in vier talen, die over de hele
wereld uitgezonden werd. Ik
tracht ook regelmatig via de
muziek de kerkgeschiedenis
aan bod te brengen. In
2012 veranderden we het
programma ‘Klassiekuur’ op
het laatste nippertje nadat
we in het nieuws vernomen
hadden dat er een zwaar
busongeval in Zwitserland
had plaatsgevonden, waarin
verschillende Belgische
kinderen om het leven
kwamen, wat ons allen diep
getroffen had. We doen ook
graag mee aan de Mariathons.
Tweemaal per jaar maken
we hiervoor een aangepast
programma.”
Wat brengt het
vrijwilligerswerk bij Radio
Maria jullie persoonlijk bij?
Marie-Christine: “Via Radio
Maria is onze hemelse Moeder
in heel de wereld aanwezig
zodat Jezus’ Blijde Boodschap
gekend wordt. Radio Maria
is één grote familie. Je
werkt allemaal samen –
medewerkers en vrijwilligers
– aan een mooi project. Je zet
je er gewoon voor in. Het is een
deel van je dagelijkse inzet.
Vooral het opzoekingswerk
naar geschikte muziek
vergt veel tijd. Het is een
engagement dat Marc en ik
aangenomen hebben. We
doen het graag. Het geeft ons
vreugde om voor Radio Maria
vrijwilligerswerk te doen.”
Marc: “Radio Maria voedt
mijn geloof, geeft mij
geloofsverdieping. Ik luister
bijv. graag naar ‘Het Woord
spreekt’. 2,5 jaar geleden
lag ik ziek te bed. Dankzij
Radio Maria kon ik dagelijks
de eucharistie bijwonen en
enkele gebedsmomenten
mee volgen. Ik besefte toen
pas echt de waarde van het
gebed op de radio. Je laat je
overspoelen door het samen
bidden en er wordt ook voor
ons die ziek zijn gebeden. Dit
geeft kracht.”

Jos en Lut

“We zijn gelukkig
en dankbaar dat
Radio Maria
op onze weg is
gekomen”
Hoe begon jullie avontuur bij
Radio Maria?
Jos: “We waren al twee jaar
bezig met missen op te nemen
voor Radio Maria Nederland.
We deden dat samen met
Eugene en Tinne Van den
Bossche. Bij de inzegening
van de studio’s in Egenhoven
op 12 december 2011 vroeg
ik aan priester Karlo of ik als
vrijwilliger aan de balie mocht
komen zitten. Later vroeg
hij me of ik een programma
zou willen maken. Ik heb ‘ja’
gezegd en vanaf februari 2012
begonnen we, samen het
Hilde Somers, het programma
“Goede middag, Vlaanderen”.
Nadien werd mijn deel het
programma “De Rots in de
branding”. Ik zit nu aan mijn
500ste uitzending. Sinds drie
jaar ben ik met pensioen.
Ervoor deed ik alles voor Radio
Maria na mijn werkuren. Nu
kan ik het overdag doen. Ik
dank bijzonder mijn vrouw
omdat ze mij de vrijheid gaf dit
te doen; dat ze af en toe op de
rem stond (‘er zijn nog andere
dingen in het leven’, zei ze) en
voor haar mooie stem. Ik laat
haar geregeld in uitzendingen
aan bod.”
Lut: “Ja, sinds drie à vier
jaar spreek ik ook delen
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van het programma in.
In het begin vond ik het
zenuwslopend, vooral omwille
van de techniek. Jos is
gemiddeld 7 uur bezig aan
de voorbereiding van één
programma. Dat is een serieus
engagement. Maar ik zag hoe
Jos er in opging. We hadden
ons woord gegeven en wilden
daar ook trouw aan blijven.
Er zijn vele programma’s bij
ons thuis voorbereid, maar
er was ook steeds tijd voor
de kinderen en kleinkinderen.
Het programma is al die jaren
meestal live gebracht, enkel
onderbroken door corona.
We hebben een voormalige
slaapkamer goed geïsoleerd
en omgevormd tot een kleine
studio waardoor we dan
toch verder het programma
konden uitzenden.”
Hoe verloopt de voorbereiding
van je programma?
Jos: “Ik volg dagelijks het
kerkelijk en wereldnieuws
op verschillende websites
zoals Aleteia, Zenit, Famille
Chrétienne, Kerknet …
Thema’s die ik interessant
vind, hou ik bij en daaruit
kies ik onderwerpen voor
mijn programma’s. Ik doe
ook graag dossierreeksen.
Zo heeft mij recent de reeks
over Carlo Acutis persoonlijk
geraakt. Het opzoekingswerk
over paus Pius XII heeft mij
bijzonder geboeid. Ik denk
ook aan het programma over
Adrien Mamadou Sawadogo,
een moslim uit Burkina Faso
die zich bekeerde na een
verschijning van Jezus. Ik
sprak hem aan de telefoon.
Hij is ondertussen witte
pater geworden. Ik heb deze
verhalen met plezier gebracht.
Ik herinner me ook nog goed
mijn allereerste interview met
prof. Julien Ries, uitgezonden
in januari 2012 (nvdr. Ries werd
in 2012 kardinaal gecreëerd.
Hij stierf in 2015 op 93-jarige
leeftijd). Een bijzonder
moment.”

Lut: “Door thema’s te verdiepen, leren we zelf ook bij.
Vooral de wereldkerk komt dichterbij dankzij Radio Maria.
Persoonlijk moet ik terugdenken aan de verhelderende
programma’s over paus Paulus VI en de encycliek Humanae
Vitae. Zelf ga ik geregeld naar de studio’s om te helpen
bij mailings, het opnemen van de telefoon en tijdens de
Mariathons. Het is deugddoend om te luisteren naar de
persoonlijke verhalen van de mensen aan de telefoon. Jos
en ik zijn echt gelukkig en dankbaar dat Radio Maria op onze
weg is gekomen. Ik zeg dat als luisteraar en als vrijwilliger.”
Jos: “Ja, ik heb zo’n uitdaging nodig. Als student schreef ik al
artikels voor een studentenblad en organiseerde avonden
over het geloof. Toen ik Lut leerde kennen gaf ik haar een
zelfgemaakte opname van het leven van pater Maximiliaan
Kolbe om te beluisteren. Ik was toen al onbewust met media
bezig. Ik word ook in mijn persoonlijk leven uitgedaagd. Al
wat ik in mijn programma’s zeg, moet ik zelf in mijn eigen
leven proberen toe te passen en dat is niet altijd evident!
De reeks “Bedevaart met Maria” die ik maak, heeft mijn
persoonlijke relatie met Maria verdiept. Ze spreekt me nu
meer aan.”
Jos en Lut, Marc en Marie-Christine,
dank jullie wel voor dit gesprek
en voor alles wat jullie voor Radio Maria doen.
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PROGRAMMA 		

1 - 7 november 2021

Dagelijks
op Radio Maria

Nieuw!
Allerheiligen

Allerzielen

MAANDAG

DINSDAG

7:30

Bijbellezing

7:30

8:50

De rots in de branding

10:00

14u15 Radio Marioa
telefoneert

20:00 De wereld van
Radio Maria

20:00 Pelgrim in eigen
land

18:15 Kathovisie

14:15 Vivendo

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

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

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

Eucharistie

10:30

Religieuze Poëzie

Verhalen van
Sint-Jozef

De rots in de branding

Pelgrim in eigen land

Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

13:00

Hagiografische
lectuur

Kathovisie

Klassiekuur

Kruisweg

In gesprek met een
religieuze

13:00

Het Inzicht

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van
Radio Maria

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

In gesprek met een
religieuze

18:15

Het Inzicht

Muziek

Hagiografische lectuur

Klassiekuur

Kathovisie

18:30

Pelgrim in eigen
land

20:15

Radio Maria telefoneert

20:00

De rots in de
branding

Vivendo

Pelgrim in eigen land

De wereld van Radio
Maria

Religieuze Poëzie

20:00

Klassiekuur

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 Rozenkrans van
smarten

12:15 Rozenkrans

8 - 14 november 2021

12:40 Het
heiligenverhaal
van de dag
15:00 Uur van de
Goddelijke
Barmhartigheid

10:30 Mystieke lectuur

13:00 Anno Domini

13:00 Kruisweg

18:15 De leeswijzer

13:00 Het zorgportret

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 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

Verhalen van
Sint-Jozef

De rots in de branding

Pelgrim in eigen land

Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Rozenkrans van smarten De leeswijzer
vanuit Kibeho

Anno Domini

Klassiekuur

Kruisweg

Het zorgportret

13:00

Missio werkt

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

De wereld van Radio
Maria

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

Het zorgportret

Missio werkt

De Kerk leeft

De leeswijzer

Klassiekuur

Anno Domini

18:30

Pelgrim in eigen
land

De rots in de branding

Vivendo

Pelgrim in eigen land

De wereld van Radio
Maria

Mystieke lectuur

20:00

Klassiekuur

20:00 Radio Maria telefoneert

Mystieke lectuur
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ZONDAG

16:10 Lezingen uit de
lezingendienst
16:30 Meditatie
17:00 Vespers
19u30 Rozenkrans
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

19

PROGRAMMA 		

15 - 21 november

Catechismus
18:15 In gesprek met een
religieuze

14:15 Radio Vaticaan

20:00 Vivendo

20:00 Pelgrim in eigen
land

20:00 De wereld van
Radio Maria

20:00 Religieuze Poëzie

13:00 Het Inzicht

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

Religieuze Poëzie

Verhalen van
Sint-Jozef

De rots in de branding

Pelgrim in eigen land

Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende Moeders

Kerk in Nood

Kathovisie

Klassiekuur

Kruisweg

In gesprek met een
religieuze

13:00

Het Inzicht

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

De wereld van Radio
Maria

Talitakoem

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

In gesprek met een
religieuze

Het Inzicht

De Kerk leeft

Kerk in Nood

Klassiekuur

Kathovisie

18:30

Pelgrim in eigen
land

De rots in de branding

Vivendo

Pelgrim in eigen land

De wereld van Radio
Maria

Religieuze Poëzie

20:00

Klassiekuur

20:00 Radio Maria telefoneert

NOVEMBER

ZONDAG

25 okt -5 nov
Droevige Mysteries

door Pater Jan Meeuws

6 -15 november
Glorievolle Mysteries

door Pater Jan Meeuws

16- 19 november
Ontmoeting van
Jezus met de eerste
apostelen

door Pater Gerard Denys

22 -28 november

PROGRAMMA 		

20-26 november
Waarom verschijnt
Maria aan kinderen?

door E.H. Chris Butaye

10:30 De Kerk leeft

18:15 Missio werkt

MAANDAG

DINSDAG

7:30

Muziek

Muziek

7:45

De ochtend bij Radio De ochtend bij Radio
Maria
Maria

10:30

De Kerk leeft

13:00

18:15 Klassiekuur

WOENSDAG

DONDERDAG

7:30 Bijbellezing

17:30 Jeugdcatechese

VRIJDAG

ZATERDAG

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

Mystieke lectuur

Pelgrim in eigen land

Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

Rozenkrans van
smarten vanuit Kibeho

Op bedevaart met Maria

Kruisweg

Het zorgportret

13:00

Missio werkt

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

17:30

Radio Vaticaan

De wereld van Radio
Maria

De week van Radio Maria Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

18:15

Het zorgportret

Missio werkt

Klassiekuur

Anno Domini

18:30

Pelgrim in eigen
land

De rots in de branding

De wereld van Radio
Maria

Mystieke lectuur

20:00

Klassiekuur

20:00 Radio Maria telefoneert

Mariathon

20

ZONDAG

27 november
Wat is het roomskatholiek geloof?

door Prof. Herman De Dijn

29 november
Hoe mensen de weg
naar het geloof wijzen?

door Prof. Herman De Dijn

30 november
God spreekt doorheen
de profeten

door E.H. Van der Linden
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Elke tweede en vierde
maandag van de maand
wordt op Radio Maria de

Rozenkrans
van de zeven
smarten van
Maria

rechtstreeks uitgezonden
vanuit het heiligdom van
Kibeho in Rwanda.

“Wat ik u vraag, is dat u
berouw toont en u bekeert.
Als u de rozenkrans bidt
en overweegt, dan zal u de
kracht vinden om terug
tot God te keren. Vandaag
weet de wereld niet meer
hoe om vergeving te vragen.
De mens kruisigt verder
de Zoon van God op het
Kruis.”
Van 28 november 1981 tot 28
november 1989 verscheen
de Heilige Maagd Maria
aan drie jonge vriendinnen
Alphonsine Mumureke,
Nathalie Mukamazimpake en
Marie-Claire Mukangango.
Sindsdien is het heiligdom
van Kibeho uitgegroeid tot de
eerste door de Kerk erkende
verschijningsplaats van OnzeLieve-Vrouw op het Afrikaanse
continent.
In Kibeho heeft de Maagd
van het Woord de rozenkrans
van zeven smarten in 1982
geopenbaard aan Marie Claire
Mukangango en vroeg haar
om dit gebed wereldwijd te
verspreiden.
De rozenkrans van zeven
smarten wordt ons getoond
als een remedie tegen ‘het
kwaad van deze eeuw’: het
ontkennen van de zonde en de
afwezigheid van berouw. De
krans van de zeven smarten
wordt ook getoond als een
zeer doeltreffend middel om
demonen te verdrijven.

Inleidend gebed
Mijn God, ik offer U deze rozenkrans van de
zeven smarten van Maria, tot Uw grotere
eer, ter ere van de Moeder Gods, door het
mediteren en medeleven van haar smarten.
Ik bid U, geef me berouw over mijn zonden,
schenk me voorzichtigheid en nederigheid
zoals ik hoor te zijn, zodat ik alle aflaten kan
verwerven die eraan verbonden zijn.

PUZZEL
I

E

M

A
V
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E
M

R

M
H

N

E

Gebed: Moeder van Barmhartigheid, herinner
ons altijd aan het lijden van Jezus

3.

1.

6.

2.

5.

21.

20.

15.

22.

24.

25.

11.

10.

9.

7.

14.

12.

Eerste smart: De profetie van Simeon
Tweede smart: De vlucht naar Egypte
Derde smart: Het zoekraken van Jezus in de
Tempel
Vierde smart: Maria ontmoet Jezus op de
kruisweg
Vijfde smart: Maria staat bij Jezus’ kruis
Zesde smart: Maria ontvangt het dode
lichaam van Jezus in haar armen
Zevende smart: De graflegging van Jezus

S

T

N

De zeven smarten
Bij elke smart wordt het Onze Vader gebeden
en zeven keer het Weesgegroet. Elke smart
wordt afgesloten met het gebed:
Moeder van Barmhartigheid, herinner ons
altijd aan het lijden van Jezus

Diepbedroefd en Onbevlekt Hart van Maria,
bid voor ons (3x)

A

A

R

Wees gegroet, Maria (3 keer)

Gebed: Onze-Lieve-Vrouw van de
martelaren, uw hart werd door een oceaan
van smarten gekwetst. Omwille van de
tranen die Gij in deze uren van lijden hebt
gestort, smeek ik U om een waarachtig
berouw voor mezelf en voor alle zondaars.

E

A

N

Akte van berouw
Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik
tegen uw opperste majesteit misdaan heb.
Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat
ik uw straffen heb verdiend; maar vooral
omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt
en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast
voornemen, mijn leven te beteren en de
gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit
berouw wil ik leven en sterven. Amen.

A

T

18.

17.

16.
26.

27.

28.

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.
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.
Veel succes!
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

Oplossing puzzel van de maand oktober: Subsidiariteit
Winnaars van de puzzel van de maand oktober: Ingrid Vanooteghem uit Pittem ontvangt een
DAB+radio, Els Geudens uit Lichtaart ontvangt een Jubileumkaars
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Jubeljaar
Eén van hart
samen met Maria

woensdag 24 - donderdag 25 november

MARIATHON
zondag 12 december

10de VERJAARDAG

15:00u: Plechtige eucharistieviering
in de kapel van de studio’s van
Radio Maria
gevolgd door een receptie
Iedereen is van harte welkom!
vrijdag 29 april - zondag 1 mei

GEZINSWEEKEND

samen met de Gemeenschap Moeder van Vrede

dinsdag 31 mei

BEDEVAART naar Banneux
Plechtige afsluiting van het jubeljaar
met toewijding van de bedevaarders
en Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw

DIGITALE

RADIO MARIA

Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven

016 41 47 47

RADIO

Meer info:

KANAAL 912

www.radiomaria.be

