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“Als gelovigen zijn
we op weg naar een
hoopvolle toekomst, een
toekomst met God.”

Ten slotte proberen we via muzikale en meer ontspannende programma’s ook plaats te maken
voor rust. Het geloof is namelijk
niet enkel een verzameling van
regels, het is ook niet iets dat we
alleen beleven, maar het omhelst
ons hele leven, individueel en gemeenschappelijk, in moeilijke en
gemakkelijkere momenten.
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Een ander deel van de programmatie behandelt geloofsthema’s
en andere onderwerpen die de
mensen echt aangaan. De verdieping van het geloof, de vergroting
van de hoop, en de motivering om
met meer liefde te leven, zijn hier
onze drijfveren.

Beste vrienden van Radio Maria,
De komende weken zullen een gelegenheid zijn om diep geestelijk verbonden te zijn met het centrale deel van ons
geloof. We herdenken het Lijden, de Dood, en
de Verrijzenis van Jezus Christus. In onze tijd waarin we allen geconfronteerd worden met ziekte, lijden en dood, oorlog en crisissen allerlei, blijft onze enige hoop de Boodschap van Jezus. Hij spreekt ons
namelijk over het Leven, het ware Leven in God. We mogen niet blind
zijn voor de moeilijkheden in de wereld. We moeten met de middelen die de onze zijn – waaronder voornamelijk het gebed – de Heer
blijven smeken om zich te ontfermen over ons allen. Tegelijkertijd weten wij als gelovigen dat we op weg zijn naar een hoopvolle toekomst,
een toekomst met God. De heilige Paulus beschrijft dit in de eerste
brief aan de Christenen van Korinthe als: “God zal alles in allen zijn” (1
Kor 15, 28). Misschien is dit een toepasselijke definitie van hetgeen we
“de hemel” noemen. Tijdens dit leven, hoe moeilijk het ook moge zijn,
kunnen we ons reeds voorbereiden op de hemelse ontmoeting, samen
met Christus die we volgen op zijn Lijdensweg, zijn Dood, en uiteindelijk ook in zijn Verrijzenis.
Om deze ontmoeting nu reeds voor te bereiden blijft Radio Maria zich
inzetten, dankzij uw hulp. In onze programmatie wordt er zo voor een
derde rekening gehouden met het gebed. Via verschillende gebedsmomenten van de Kerk en tevens verscheidene devotionele gebeden die
velen van ons koesteren wensen we iedereen te helpen om met meer
bovennatuurlijk bewustzijn in het aardse leven te staan. In een wereld
waarin God weinig plaats krijgt hopen wij met z’n allen een tegenbeweging te creëren die vreedzaam op weg gaat naar God onze Schepper.

2

Tijdens de komende weken zullen we van een moment van diepe droefheid omwille van het
Lijden en de Dood van Christus,
overgaan naar een moment van

diepe vreugde omwille van de
Verrijzenis, wetende dat we geliefd
zijn door een Barmhartige Vader
in de hemel. We staan te midden
van moeilijke tijden, en de nabije
toekomst in onze wereld zal misschien niet veel beter zijn. Daarom
zal Radio Maria jullie allen blijven
aanmoedigen om de vreugde van
het Paasfeest niet te verliezen.
Zonder angst, maar met vertrouwen en geloof, zullen we verder
werken om iedereen de mogelijkheid te geven God echt te ontmoeten, opdat we allen zouden leven
door Hem en met Hem en in Hem.
Zeer genegen in Jezus en Maria,
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Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

LITURGISCHE VIERINGEN
TIJDENS DE GOEDE WEEK

PALMZONDAG
10u: Eucharistieviering met wijding van de palmtakken vanuit
de kapel van de Zusters van Liefde te Kortemark
CHRISMAVIERING - Maandag 11 april
19u30: Eucharistieviering met wijding van het H. Chrisma
vanuit de kathedraal van Mechelen
WITTE DONDERDAG
Herdenking van het ‘Laatste Avondmaal’
20u: Eucharistie vanuit de kapel van de gemeenschap
Moeder van Vrede te Gistel
GOEDE VRIJDAG
Gedachtenis van het ‘Lijden en sterven van onze Heer’
15u: Goede Vrijdagdienst vanuit Rome
20u: Gebedsdienst vanuit de kapel van de gemeenschap
Moeder van Vrede te Gistel
PAASWAKE
20u: Eucharistieviering met wijding van het doopwater en
hernieuwing van de doopgeloften vanuit de kathedraal van
Mechelen
PAASZONDAG
10u: Plechtige Eucharistieviering van de ‘Verrijzenis van de
Heer’ vanuit de kapel van de Zusters van Liefde te Kortemark

11
13
14
15
16
17
18
21
23
24
25
28
29
30

H. Franciscus Paola
Vijfde zondag in de
veertigdagentijd
H. Isidorus
H. Vincentius Ferrer
H. Johannes Baptista de
la Salle
Palmzondag Passie van de Heer
H. Stanislaus
H. Martinus I
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Paaszondag
Paasmaandag
Z. Idesbald
H. Anselmus
H. Joris
Beloken Pasen Zondag van
Barmhartigheid
H. Marcus
H. Petrus Chanel
H. Lodewijk Maria
Grignon de Montfort
H. Catharina van Siëna
H. Pius V

“God echter bewijst zijn
liefde voor ons juist
hierdoor, dat Christus voor
ons is gestorven, toen wij
nog zondaars waren.”
Rom. 5, 8
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raëliet, onderworpen was aan
de wet. Maar inwendig inspireert zijn liefde voor Maria en
zijn vertrouwen in haar, hem
tot een gedrag dat zowel het
naleven van de wet als de eer
van de bruid recht doet. Hij
besluit haar in stilte de scheidingsbrief te geven, zonder
ophef, zonder haar aan een
publieke vernedering te onderwerpen. Hij kiest voor de
verborgenheid, zonder proces
en genoegdoening.

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids
Algemene audiëntie 1 december 2021

Sint-Jozef, rechtvaardige man
en bruidegom van Maria

Broeders en zusters, goedendag!
We gaan voort op onze weg
van nadenken over de figuur
van de Heilige Jozef. Vandaag
zou ik dieper willen ingaan op
zijn rechtschapen zijn en beloofde bruidegom van Maria.
Op die wijze wil ik een boodschap brengen voor alle verloofden en pasgehuwde paren.
In de apocriefe (niet-canonieke) evangelies krioelt het
van gebeurtenissen verbonden met Jozef. Deze hebben
de kunst en ook verschillende
heiligdommen beïnvloed. Deze
geschriften die niet in de Bijbel
voorkomen – het zijn verhalen
uit de christelijke vroomheid
van toen – beantwoorden aan
het verlangen om de leemtes
op te vullen in de verhalen van
de canonieke evangelies die in
de Bijbel staan en het wezenlijke weergeven voor geloof en
christelijk leven.

Rechtschapen
De evangelist Matteüs. Die is
belangrijk. Wat zegt dit evangelie over Jozef? Niet, wat zeggen die apocriefe evangelies.
Die zijn niet lelijk of slecht. Ze zijn
mooi, maar niet het Woord van
God. De evangelies die in de
Bijbel staan, zijn wel het Woord
van God. Onder hen de evangelist Matteüs die Jozef omschrijft als ‘rechtschapen man’.
Laten we naar zijn verhaal luisteren: “De geboorte van Jezus
Christus vond plaats op deze
wijze. Toen zijn moeder Maria
verloofd was met Jozef, bleek
zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige
Geest. Omdat Jozef, haar man,
rechtschapen was en haar niet
in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover in stilte van
haar te scheiden. “ (Mt. 1,18-19).
Omdat de verloofden, wanneer
de vrouw niet gelovig was of
zwanger, deze moesten aanklagen! Toen werden vrouwen
om die reden gestenigd.

Maar Jozef was rechtschapen. Hij zegt: ‘Dat ga
ik niet doen. Ik zwijg’.
Van steniging naar verstoting
Om de houding van Jozef tegenover Maria te verstaan, is
het nuttig de huwelijksgebruiken van het oude Israël in herin-

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

nering te brengen. Het huwelijk
kende twee duidelijk onderscheiden fazen. De ene was als
het ware de officiële verloving.
Er ontstond een nieuwe toestand. Meer bepaald voor de
vrouw. Ook al bleef zij nog een
jaar in het ouderlijk huis wonen,
toch werd zij reeds als echtgenote van de verloofde man
beschouwd. Ze leefden nog
niet samen, maar toch was het
alsof zij de echtgenote was. De
tweede stap was de overkomst
van de echtgenote uit het ouderlijke huis naar de woning
van haar verloofde man. Dat
gebeurde met een feestelijke
optocht die het huwelijk vervolledigde. De vriendinnen van
de bruid vergezelden haar. Op
basis van deze gebruiken liep
Maria het gevaar van overspel
beschuldigd te worden omdat zij voordat ze gingen samenwonen, zwanger was. Deze
misstap moest, volgens de
oude Wet, gestraft worden met
steniging (cf. Dt 22,20-21). Later
joods gebruik volgde een meer
gematigde interpretatie die
alleen de verstoting eiste met
burgerlijke en strafrechtelijke
gevolgen voor de vrouw maar
niet de steniging.
In stilte
Het Evangelie zegt dat Jozef rechtschapen was precies
omdat hij, zoals elke vrome Is-
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Dat is de heiligheid van
Jozef!
Wij, wanneer we over iemand
wat eigenaardige of negatieve
info hebben, beginnen meteen
te kletsen! Jozef daarentegen
zwijgt.
Zich niet opsluiten in lijden en
verdriet
Maar de evangelist Matteüs
voegt onmiddellijk eraan toe:
“Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom
een engel van de Heer die tot
hem sprak: ‘Jozef, zoon van
David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van
de Heilige Geest. Zij zal een
zoon ter wereld brengen die
gij Jezus moet noemen, want
Hij zal zijn volk redden uit hun
zonden.’“(Mt. 1,20-21). In het
nadenken van Jozef komt de
stem van God tussenbeide.
Door een droom die hem de
ruimere betekenis openbaart
van zijn eigen rechtschapenheid. Voor ieder van ons is het
zeer belangrijk een rechtschapen leven te leiden en tegelijk
te voelen dat wij nood hebben aan de hulp van God! Om
onze blik te verruimen, en de
levenssituaties vanuit een ander, een ruimer, standpunt te
kunnen bekijken. Vaak voelen
we ons gevangen door wat er
gebeurd is. Maar kijk nu toch

wat mij is overkomen en we
blijven gevangen door de negatieve gebeurtenis die ons is
overkomen.

Maar, in sommige levensomstandigheden die
aanvankelijk dramatisch
lijken, blijkt de Voorzienigheid schuil te gaan, die
met de tijd aan het licht
komt en die ook de pijn die
ons heeft getroffen met zin
vult.
De bekoring bestaat erin ons
in dat lijden op te sluiten, in het
denken aan die niet mooie zaken die ons zijn overkomen. En
dat is niet goed. Het voert tot
droefheid en bitterheid. Een
bitter hart is lelijk.
God
Ik zou wensen dat we even stil
staan bij een detail in dit verhaal uit het Evangelie en dat
we vaak verwaarlozen. Maria
en Jozef zijn twee verloofden
die waarschijnlijk dromen en
verwachtingen hebben gekoesterd over hun leven en
over hun toekomst. God schijnt
als een onvoorzien element in
hun verhaal binnen te dringen
en, aanvankelijk moeizaam,
stellen beiden toch hun hart
open voor de werkelijkheid die
zich aandient.

na, jullie, pasgehuwde paren.
De eerste fase wordt steeds
gekenmerkt door een zekere
betovering die ons ondergedompeld doet leven in een
verbeelding die vaak niet beantwoordt aan de werkelijkheid van de feiten.

Van verliefdheid naar rijpe
liefde
Geliefde broeders, geliefde
zusters, heel vaak is ons leven
niet zoals we het ons hebben
gedroomd. Vooral in liefdesrelaties, gevoelsrelaties, hebben
we het moeilijk de overstap te
maken van verliefdheid naar
rijpe liefde. En men moet overgaan van verliefdheid naar rijpe liefde. Denkt hierover goed

Liefhebben betekent niet: beweren dat de ander of het leven beantwoordt aan onze
verbeelding. Het betekent
veeleer in volle vrijheid ervoor
kiezen
verantwoordelijkheid
op te nemen voor het leven
zoals het zich aandient. Dat is
de reden waarom Jozef ons
een belangrijke les geeft. Hij
kiest Maria met open ogen. En
we mogen zeggen met alle ri-

Maar precies wanneer
de verliefdheid met haar
verwachtingen lijkt te eindigen, kan de ware liefde
beginnen.
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De liefde van de verloving is een beetje – vergeef mij het woord – ‘romantisch’. Nadat jullie
dit alles hebt beleefd, begint de rijpe liefde van
elke dag, het werk, de kinderen die er aankomen. En soms verdwijnt het romantische een
beetje. Is er dan geen liefde? Toch wel, maar
rijpe liefde. “Maar weet je ... soms maken we
ruzie.” Dat gebeurt sinds de tijd van Adam en
Eva tot op vandaag. Dat echtparen ruzie maken is ons dagelijks brood. “Maar men mag
toch niet twisten?” “Toch wel, het mag”. “Maar...
soms roepen en tieren we.” “Dat gebeurt”. “En
soms vliegen de schotels door het huis.” “Dat
gebeurt”. “Maar hoe kunnen we verhinderen
dat dit ons huwelijksleven beschadigt?”

sico’s. Denk aan het verwijt dat de schriftgeleerden in het evangelie van Johannes aan Jezus
maken: “Wij zijn niet uit ontucht geboren” (Joh.
8,41), waarmee ze verwezen naar de prostitutie.
Want zij wisten dat Maria zwanger bleek te zijn
en zij wilden de moeder van Jezus bekladden. Dit
is voor mij het vuilste, het meest duivelse onderdeel van het Evangelie.

Het waagstuk van Jozef geeft ons deze
les: neem het leven zoals het komt. Is God
tussenbeide gekomen? Ik aanvaard dat.
En Jozef doet wat de engel van de Heer hem
bevolen had. Het Evangelie zegt immers: Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel
van de Heer hem bevolen had en nam zijn
vrouw tot zich. Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld
bracht; en hij noemde Hem Jezus. (Mt 1, 2425). Christelijke verloofden worden geroepen
te getuigen van een liefde, die de moed heeft
over te gaan van de logica van de verliefdheid
naar die van de rijpe liefde. Dit is een veeleisende keuze die, in plaats van het leven op te
sluiten, de liefde kan versterken zodat ze duurzaam wordt ten aanzien van de toetsing door
de tijd.

De liefde van een paar groeit in het leven
en rijpt iedere dag.

Luistert goed: de dag nooit beëindigen
zonder vrede te sluiten.
We hebben ruzie gemaakt, ik heb je scheldwoorden toegeschreeuwd, mijn God, slechte
dingen heb ik gezegd. Maar nu de dag eindigt,
moet ik vrede sluiten. Weten jullie waarom?
Omdat de koude oorlog van de dagen daarna
erg gevaarlijk is. Laat niet toe dat ’s anderendaags de oorlog begint. Daarom vrede sluiten
alvorens naar bed te gaan. Herinnert jullie dit
altijd: de dag nooit beëindigen zonder vrede
te sluiten. Dat zal jullie helpen in het huwelijksleven. De overgang van verliefdheid naar rijpe
liefde is een veeleisende keuze, maar het is de
weg die we moeten gaan.
Ook vandaag besluiten we met een gebed tot
de Heilige Jozef.
Heilige Jozef,
gij die Maria in vrijheid hebt bemind,
gij hebt gekozen om het denkbeeldige te laten
en ruimte te maken voor de werkelijkheid,
help ieder van ons zich door God te laten
verrassen en het leven te aanvaarden
niet als iets onvoorziens
waartegen men zich beschermt,
maar als een mysterie dat het geheim van de
ware vreugde in zich draagt.
Verkrijg voor alle christelijke verloofden
vreugde en onverschrokkenheid
maar steeds in het bewustzijn dat slechts
barmhartigheid en vergeving
de liefde mogelijk maken.
Amen.
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Pastorale Eenheid
Zottegem

Op
parochie
bezoek

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 Onze-Lieve-Vrouw toe te wijden.

Het verhaal van de ‘Emmaüsgangers’
is een sprekend beeld om aan te
duiden op welke weg we worden
uitgenodigd door paus Franciscus om
een synodale kerk te vormen.
Aan de voet van de glooiende
Vlaamse Ardennen ligt de
stad Zottegem. Radio Maria
was er te gast in het dekenale
centrum ‘Sint-Barbara’ in
de Zavel vlakbij de dekenale
kerk voor een gesprek
met pastoor-deken Hans
Vandenholen.

Priester Hans Vandenholen is al twaalf jaar

pastoor-deken van Zottegem. Twaalf jaar
geleden bestond het dekenaat Zottegem uit
de twaalf gemeenten van Groot-Zottegem
met ongeveer 26 000 inwoners. Op dat
moment waren er een viertal priesters om die
twaalf parochies te bedienen. Ondertussen
is er een grote herstructurering gekomen in
het bisdom Gent. Van vierendertig dekenaten
is men overgegaan naar tien dekenaten. Het
nieuwe dekenaat Zottegem omvat in deze
nieuwe structuur ook Herzele, Sint-LievensHoutem, Brakel, Lierde en Geraardsbergen.
In dat nieuwe dekenaat zijn er vier nieuwe
parochies: Zottegem, Geraardsbergen, Lierde/
Brakel en Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Voor
elke nieuwe parochie is er een pastoor, een
meewerkend priester of medepastoor die

samen met de parochiale ploeg de parochie
bestuurt en coördineert en draagt. Deken
Hans Vandenholen legt ons uit hoe de nieuwe
structuur ook een verandering van zienswijze
inhoudt over de parochiepastoraal. “Het is een
collegiaal, synodaal gebeuren. De pastoor
maakt deel uit van de parochieploeg: een
tien of twaalf mensen. Samen dragen wij de
verantwoordelijkheid voor de verschillende
velden van de pastoraal. De pastoraal is,
zoals de samenleving, heel sterk veranderd.”
Kerk en maatschappij vallen niet meer
samen. Binnen de samenleving zijn er een
aantal gelovigen, christenen, die verspreid
leven over een hele streek. Het is een hele
uitdaging om deze mensen samen te brengen
voor de viering van de liturgie en voor de
pastorale projecten, voor geloofsvorming en
catechese en zo samen gemeenschap op
te bouwen en gist te zijn in het deeg van de
samenleving. “Onze kerk moet zich omvormen
van een kerk als een sociologisch gegeven
naar een missionaire kerk”, benadrukt deken
Hans Vandenholen. “Wij moeten als christen
missionair zijn op een aantrekkelijke wijze:
het evangelie belichamen in de eerste plaats
maar ook het evangelie verkondigen, het
evangelie vieren en het in dienstbaarheid
beleven met elkaar en zo gemeenschap
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vormen”. Toen deken Vandenholen
dertig jaar geleden priester werd
gewijd was de pastoraal gericht op
het onderhouden van het aanwezige
geloof. Op deze korte periode heeft
hij de omvorming meegemaakt van
de structuur en van de mentaliteit tot
een missionaire kerk. Het gaat om een
moeilijk proces, zowel voor de priesters
als voor de gelovigen die al vele
jaren betrokken zijn bij de parochie.
Priester Vandenholen noemt het een
copernicaanse omwenteling, een
radicale heroriëntatie die niet zonder
conflicten en botsingen verloopt:
“Ook binnen de eigen persoonlijkheid
moeten de verwachtingen en
voorstellingen bijgeschaafd worden.
Het is een soort bekeringsproces.”
Ondertussen zijn er al heel wat
stappen gezet en kan men in
Zottegem de contouren beginnen
zien van de missionaire kerk.
“Waar de priester vroeger de
eindverantwoordelijke was is
de priester nu aanwezig in de
parochieploeg, als priester. Op een
synodale wijze gaat men samen op
weg. Met zijn bezielende aanwezigheid
brengt de priester Christus in al zijn
facetten aanwezig in de ploeg. De
priester moet proberen verbinden,
bemiddelen, inspireren, het Woord
verkondigen en op die manier, ook
vanuit zijn theologische vorming en
pastorale ervaring de beslissingen
motiveren en hier en daar ook wel wat
sturen. Maar zoveel mogelijk samen
de beslissingen nemen”. Voor priester
Vandenholen is de kern de viering van
de eucharistie op zondag. Daar komt
alles samen. Het is tegelijk de bron
en het hoogtepunt van het samen op
weg gaan. Paus Franciscus spreekt
vaak over het synodale kerkmodel.
We bevinden ons in de paastijd. Het
verhaal van de ‘Emmaüsgangers’
is een sprekend beeld om aan te
duiden op welke weg we worden
uitgenodigd door paus Franciscus om
een synodale kerk te vormen. Zoals
de Emmaüsgangers zijn we pratend
onderweg, soms zijn we ontmoedigd
en blijven we zitten langs de kant.
Maar telkens weer duikt Christus
op. Waar we onze ervaringen delen,

waar we het woord van de H. Schrift
proberen te verstaan komt Christus
onder ons. Het hoogtepunt is telkens
wanneer Christus met ons halt houdt
bij het altaar: de Tafel van het Woord
en de Tafel van het brood. Hij ontsluit
voor ons de Schrift, Hij breekt voor
ons het Brood en deelt Zichzelf uit als
voedsel voor onderweg. Synodaal
betekent letterlijk: samen op weg
gaan.
Een missionaire kerk vormen, betekent
voor priester Hans Vandenholen niet
dat we alles uit het verleden moeten
wegvagen. Er bestaat veel waarop
men kan terugvallen. Het komt er voor
hem meer op aan om wat er bestaat
te hervormen en te beleven vanuit
een missionaire geest. Voor de eerste
communievoorbereiding betekent dit
dan dat men samen met de ouders
een traject aflegt, een synodale weg,
een missionaire weg met de parochie
als motor, daar waar dit vooral vanuit
de school werd georganiseerd. In de
advent kan er gestart worden met
een instapviering waarop ouders
en kinderen uitgenodigd zijn, waarin
er catechese gegeven wordt en
waarin de kinderen hartelijk welkom
worden geheten in de parochie. De
kinderen kunnen op dat moment een
kinderbijbel ontvangen om zo samen
met hun ouders en grootouders op
weg gezet te worden, samen ook met
de leerkrachten en catechisten. Zo
zijn er regelmatig ingroeivieringen
in de verschillende kerken van
Zottegem, gewone zondagsvieringen
waarin de kinderen betrokken
worden door hen een liedje te laten
zingen of een gebedje te laten
zeggen. Zo wordt er geprobeerd
de mensen te laten ingroeien in
wat het betekent christen zijn, kerk
zijn, liturgie vieren, dienstbaarheid,
thuiskomen in de Schrift. Het zijn
geen grote initiatieven. De bewuste
beleving dat de kerk missionair is
maakt van de voorbereiding op de
eerste communie een kans, een
gelegenheid om het geloof aan te
bieden, een kans om kennis te maken
met het christen zijn en zo met de
mensen op weg te gaan naar de
viering van de eerste communie. Wat
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bestond, wordt van binnenuit hervormd in
een missionaire geest. Hetzelfde geldt voor de
doopselvoorbereiding. Er wordt geprobeerd om
toch gedurende een bepaalde tijd met jonge
mensen op weg te gaan, om tijd te maken voor
doopselcatechese, om de viering goed voor te
bereiden en deze te laten verlopen in een goed
verzorgde liturgie. De missionaire parochie
maakt van elke ontmoeting een gelegenheid
om mensen te laten kennis maken met het
geloof, om het geloof te ontdekken en te
verdiepen.
Een belangrijk aandachtspunt is om
van de zondagseucharistie een
gemeenschapsmoment te
maken. Daarom wordt er
getracht om geleidelijk aan de
gemeenschap te verzamelen
en op een blije, diepe en
evangelische wijze het
evangelie te beleven.
De dekenale kerk van
Zottegem
Onder de dekenale kerk bevindt
zich het graf van de graaf van
Egmont en zijn echtgenote Sabina
van Beieren. Ze hadden een kasteel in
Zottegem. Tijdens de godsdiensttroebelen ten
tijde van de Spaanse Hertog van Alva werd
hij onthoofd en werd zijn lichaam, zoals hij
dat gevraagd had, begraven in de kerk van
Zottegem. Zottegem is daarom de Egmontstad.
De kerk staat in het centrum bij de markt en
wordt heel druk bezocht. De kerk is elke dag
open van 8u30 tot 17u. De kerk is toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopgenomen
met het patroonsfeest op 15 augustus. In
de kerk wordt ook het beeldje bewaard van
Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke. Het beeldje
geniet een grote verering in Zottegem en
heeft een hele geschiedenis die de parochie
verbindt met de abdij van Affligem. In de abdij
van Affligem stond er in de middeleeuwen
een groot Mariabeeld. Het is het Mariabeeld
waarvan de vrome legende vertelt dat de H.

Bernardus van Clairvaux bij een bezoek aan
onze streken en aan de abdij van Affligem
het beeld groette met de woorden: “Ave
Maria”. Het beeld zou daarop geantwoord
hebben: “Salve Bernarde”. Het zou met het
hoofd geknikt hebben en gezegd hebben:
gegroet Bernardus. Dat beeld kende daarom
een grote verering maar het werd tijdens
de godsdiensttroebelen van de zestiende
eeuw vernield. De paters hebben nadien de
brokstukken die over de vloer gezaaid lagen
verzameld. Ze hebben uit die brokstukken
twee kleinere Mariabeelden gemaakt. Uit de
kleinere brokstukken zijn er een aantal kleine
beeldjes gemaakt. Eén daarvan is bij het
begin van de zeventiende eeuw in de kerk
van Zottegem terechtgekomen. Het werd
door Adrianus Stevens aan zijn geboortestad
geschonken toen hij intrad in de abdij van
Affligem. Het beeldje werd eerst geplaatst
in een kleine kapel vlak bij de Deinsbeek,
vandaar dat men in Zottegem spreekt over
Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke. Later is het
beeldje terechtgekomen in de dekenale kerk,
waar het wordt bewaard in een mooi schrijn.
Adrianus Stevens is zeer jong gestorven in
een geur van heiligheid. De kronieken van
de abdij vermelden hem als een zeer vrome
monnik met een sterke toewijding aan Maria.
Zijn grafsteen is bewaard gebleven, hoewel de
abdij van Affligem tijdens de Franse revolutie
werd verwoest. Men wilde de gedachtenis aan
deze vrome monnik levendig houden en men
heeft zijn grafsteen een plaats gegeven in de
pandgang van de nieuwe abdij die door de
monniken in Dendermonde werd gesticht. “Het
beeldje is heel belangrijk voor onze parochie”,
benadrukt deken Vandenholen. “Dagelijks
komen er heel wat mensen bidden bij het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke,
een kaars branden of contact zoeken om hun
verhaal te doen. Maria brengt de mensen
naar Christus. ‘Per Mariam ad Jesum’ is
een oud gezegde. Door Maria naar Jezus.
En zo is het hier letterlijk: heel veel mensen
die misschien weinig te maken hebben
met de kerk komen hier in de stilte van het

Het beeld dat in Affligem wordt bewaard, dateert
van 1605 en werd door een Mechelse beeldhouwer
gerealiseerd uit een brokstuk van het grote beeld dat
in Oud-Affligem werd vereerd. Het is een stenen beeld
van 53 cm. Maria draagt een sierlijke blauwe mantel.
Het lichaam van het kindje Jezus is onbedekt om aan te
geven dat God werkelijk mens is geworden. De kronen
en de scepter zijn koninklijke attributen. De druiven
symboliseren dat Maria weldaden schenkt.
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kerkgebouw om een kaarsje te
branden, verblijven even bij Maria
en worden door Maria naar Jezus
gebracht. Ik vind dit een mooie
gedachte.”
De kerk is heel toegankelijk. Vooral
op dinsdag, op de marktdag komen
heel veel mensen een kort moment
doorbrengen in de kerk. Op dinsdag
is er om 9u ook iedere week
een eucharistieviering die druk
wordt bijgewoond. De dekenale
kerk is een mooie kerk, niet te
groot, die binnenin grondig werd
gerestaureerd en volledig opnieuw
werd geschilderd. Het meubilair en
de schilderijen zijn in goede staat.
Binnenkort wordt de grote toren
helemaal vernieuwd. Er hangt ook
een mooie beiaard.
Naast de centrale hoofdkerk van
de parochie zijn nog alle andere
kerken van de dekenij in gebruik
voor de liturgie. Een aantal
kerken zullen in de toekomst
een andere bestemming of
een nevenbestemming krijgen.
Deken Vandenholen gebruikt de
woorden van kardinaal De Kesel
om de situatie te verduidelijken:
“De kerk heeft vandaag een veel
te groot kleed”. De kerk gaat een
nieuw pak moeten aantrekken
dat past bij de situatie van
vandaag. Op dit moment zijn
er op regelmatige tijdstippen
weekeucharistievieringen in de
verschillende dorpskerken. Ook
de uitvaarten gaan nog door
in deze kerken, die niet meer
‘parochiekerken’ worden genoemd
maar ‘kerkplekken’. Nog meer
dan 65 % van de mensen kiest
voor een uitvaart in de kerk. Een
missionaire pastoraal gaat ook
van deze situatie gebruik maken
om mensen te bereiken die anders
niet meer naar de kerk komen. De
verkondiging op dat moment mag
zich voor deken Vandenholen niet
beperken tot het levensverhaal
van de overledene maar het is
ook een kans om de kern van het
geloof ter sprake te brengen: ”Het
is het geloof in de Verrezen Heer
die ons samenbrengt voor een
uitvaartliturgie.”

Pastoor-deken Hans
Vandenholen:
“Ik ben geboren op 23
september 1964. Ik ben zelf
afkomstig uit deze streek, uit
Sint-Maria-Oudenhove. Voilà,
daar is Maria ook weer. Een
dorpje op een zestal kilometer
van Zottegem. Ik was van kinds
af misdienaar. We woonden
nochtans een vijftal kilometer
van de kerk. Vanaf mijn negen
jaar reed ik elke dag, als ik van
dienst was, met mijn fiets berg
af, berg op, hier in de Vlaamse
Ardennen om misdienaar te zijn. Ik heb in het college
van Zottegem Grieks-Latijnse humaniora gevolgd
en ben nu als pastoor-deken ook voorzitter van het
bestuur van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Daarna
ben ik naar Leuven getrokken en heb ik daar klassieke
filologie gestudeerd. Na het behalen van het diploma
ben ik naar het seminarie van Gent getrokken en heb
daar mijn theologische studies volbracht. Vervolgens
ben ik door de bisschop terug naar Leuven gestuurd
om er verder de exegese van het Nieuwe Testament te
studeren. Mijn specialiteit is de apostel Paulus. Na die
studie werd ik teruggeroepen naar het bisdom en werd
verantwoordelijke voor de catechese in het bisdom
Gent. Ik heb in die zin heel de missionaire omslag
in de catechetische praktijk, de parochiecatechese
meegemaakt, voorbereiding eerste communie,
vormsel, volwassen catechese, vorming voor
volwassenen. Ik heb in al die vormingsprogramma’s
meegedraaid en deze mee gestalte proberen geven.
Aan de omvorming van de vormselcatechese naar
een meer missionaire catechese heb ik van dichtbij
kunnen meewerken en ook veel kunnen rond studeren,
lezen en zelf schrijven. Na mijn studies ben ik ook
van meet af aan gevraagd om les te geven. Ik heb
les gegeven aan het Hoger Diocesaan Instituut
Godsdienstwetenschappen van het bisdom Gent en
van het Aartsbisdom en ben dan professor geworden
van het seminarie. Momenteel is dat het Johannes
XXIII-seminarie te Leuven waar ik nog altijd een kleine
lesopdracht behoud. Naast mijn werk als pastoordeken is het lesgeven nog altijd heel belangrijk voor
mij. Het brengt mij in het academische milieu en dat
houdt de geest open. Al sinds mijn priesterwijding
dertig jaar geleden ben ik als meewerkend priester
op zondag hier in Zottegem dienstbaar geweest. Ik
was al werkzaam in de parochies waar ik nu deken
van ben. Twaalf jaar geleden ben ik gevraagd om
deken te worden van Zottegem. Ik ben toen plechtig
aangesteld, een mooi moment. Ik heb het proces van
de hervorming van de parochies mogen meemaken
en sterk begeleiden. De huidige situatie van de
gelovige hoeft ons niet te verontrusten en is misschien
de meest normale situatie van de Kerk. Zoals bij het
begin van het christendom worden we nu bevraagd
over ons geloof. We worden uitgedaagd om van ons
geloof te getuigen voor de mensen van vandaag.”

N

Luisteraars
in de
kijker

Vanaf haar jonge jaren is Marie-Thérèse vergroeid met de plaats waar ze

nu nog steeds woont. Als kind nam haar moeder haar mee naar de SintAntoniuskluis in de Knutsegemstraat te Strijpen. In 1891 hadden de ouders
van Pater Antonius Haegeman er een kleine kapel laten bouwen ter ere van
Sint-Antonius uit dankbaarheid omwille van de wonderbare genezing van
hun zoon die door de dokters was opgegeven. In 1917 wordt de kapel vergroot
uit dankbaarheid voor de priesterwijding van pater Antonius in 1916. Als pater
minderbroeder werd pater Antonius Haegeman de voortrekker en de bezieler
van de Sint-Antoniuskring die vanuit de derde orde in Gent was gesticht.
Men wilde iets doen voor de vele armen in Gent. Vanaf 1920 groeide ook de
wens om franciscaanse bezinningsdagen in te richten. In 1939 werd naast de
kapel het eerste gebouw met keuken, eetplaats en slaapzaal met zeventien
‘chambrettes’ afgewerkt om de eerste groep retraitanten te ontvangen. Na de
oorlog kwamen de juffrouwen ‘de Vin’ zich in Knutsegem vestigen om er zich
belangeloos in te zetten en nam het aantal retraites toe terwijl tijdens de zomer
kinderen van ‘het werk der verlatenen’ op verlof kwamen. Zo ontstond er een
opvang voor weeskinderen (meisjes) terwijl ook de bezinningsgroepen bleven
komen.
Marie-Thérèse was er al vlug thuis. Vaak kwam ze er de juffrouwen de
Vin helpen in de keuken. Ze studeerde aan de normaalschool en werd
onderwijzeres. Na enkele jaren werd ze directrice van de basisschool te Velzeke.
Haar intentie was om na haar huwelijk, na een onderbreking van enkele jaren
terug naar het onderwijs te keren. Maar het leven liep anders. Eerst was er de
zorg voor haar schoonmoeder, nadien vroeg de zorg voor haar beide eigen
ouders haar aandacht. Ondertussen bleef ze verbonden met het reilen en
zeilen van de Sint-Antoniuskluis. Bij de dood van de twee oudere zussen ‘de
Vin’ beloofde ze de jongste zus Martha niet in de steek te laten. Ze bezocht haar
dagelijks tot haar dood op zevenennegentigjarige leeftijd op 2 januari van dit
jaar.
Naast de dagelijkse zorg voor de Sint-Antoniuskapel leidde Marie-Thérèse ook
tientallen jaren de gebedsgroep ‘Agapomen’ die nog steeds bijeenkomt in de
kapel van de Sint-Antoniuskluis. Marie-Thérèse zingt graag. Zo verzorgde ze
de zang tijdens de jaarlijkse Sint-Antoniusviering, die de noveen van de negen
dinsdagen afsluit. Ook begeleidde ze vele jaren de zang tijdens de jaarlijkse
Triduums van het bisdom Gent naar Banneux.
Marie-Thérèse is luisteraar sinds de beginjaren van Radio Maria in Vlaanderen.
Ze maakt graag reclame voor de radio bij bekenden of bezorgt hun een
radiootje zodat ze makkelijk kunnen afstemmen op Radio Maria. We danken
haar voor haar gastvrij onthaal, voor de aangename babbel en het mooie
verhaal.
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a het bezoek aan deken Hans Vandenholen werden we verwacht bij luisteraars Bart
en Liesbeth. Op het moment dat we bij hen
aanbellen is Bart nog aan het werk. Hij werkt
voor Proximus en test nieuwe modems uit. Al
jarenlang pendelt hij naar Brussel, maar op
dit moment werkt hij grotendeels van thuis
uit. Liesbeth geeft avondlessen Nederlands
aan anderstaligen. Haar dagtaak moet nog
beginnen. Al vlug komt Bart erbij zitten. Bart
luistert tijdens het werk vaak naar Radio Maria, zeker naar de eucharistieviering om negen uur. Ook in Brussel is er meestal wel een
extra laptop vrij om Radio Maria te streamen.
Luisteren via het internet heeft als voordeel
dat er makkelijk een stukje van een uitzending
kan hernomen worden of dat de uitzending
eventjes kan gepauzeerd worden. Vroeger
luisterden ze beiden vaak in de auto via FM.
Liesbeth excuseerde zich eventjes om de
dochter van school op te halen. Een kwartiertje later konden we ook met haar kennismaken. De dochter poseerde graag mee voor de
foto. Kortgeleden hebben ze op Radio Maria
het rozenkransgebed van 19u30 ontdekt als
een waardevolle steun voor het gezinsgebed. Liesbeth luistert buiten de eucharistie
en het getijdengebed vooral via de podcasts
naar Radio Maria. “De uitzendingen van het
programma ‘Mystieke lectuur’ zijn zo rijk aan
inhoud dat het de moeite loont de uitzendingen meermaals te beluisteren”, legt Liesbeth
uit. Zowel Bart als Liesbeth zijn sterk verbonden met de kerkgmeenschap van Zottegem.
Bart zingt in het Gregoriuskoor dat op hoogdagen de liturgie verzorgt in de dekenale kerk
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopgenomen op
de markt te Zottegem. Hij is ook cantor in de
kloosterkerk van Velzeke, waar sinds kort een
contemplatieve zustergemeenschap haar
intrek heeft genomen.
Verder zingt hij tijdens
de uitvaartvieringen
in de kerken in de
omtrek. Al deze kerken bevinden zich op
wandelafstand van
hun huis. Dit geeft de
nodige beweging.
Liesbeth geeft catechese in voorbereiding op het Vormsel.

I

n Zottegem zijn er verschillende
verenigingen actief, zoals OKRA,
SAMANA of JOKRI die van betekenis
zijn voor de parochie, met de voor de
één al grotere kerkbetrokkenheid dan
de andere. Er zijn ook verschillende
koren actief.
De parochieploeg, alle medewerkers
en vrijwilligers betrokken bij het
leven van de parochie, hebben
een aantal jaren geleden het feest
van ‘Corpus Christi’ herondekt.
Sacramentsdag is het feest van het
lichaam van Christus dat in onze
streken zijn oorsprong heeft met de
heilige Juliana van Cornillon. Op die
donderdagavond wordt iedereen
uitgenodigd voor de plechtige viering
van het feest van het H. Sacrament. Er
wordt een kleine processie gehouden
in het centrum van Zottegem. De
processie is het symbool van het
volk van God dat samenkomt en
onderweg is, dat zich niet opsluit,
maar ook de deuren open zet. Op een
bescheiden manier, maar zo mooi!
Nadien volgt een feestelijke receptie!
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JUBELJAAR
Van FM naar DAB+ :

Het onverwachte verlies van
de FM-frequenties bleek
achteraf een buitengewone
opportuniteit.
Philippe Van der Sande

In de afgelopen tien jaar had Radio Maria in Vlaanderen zoals elke organisatie
te kampen met verschillende onverwachte omstandigheden en problemen. De
medewerkers herinneren zich nog goed de aankondiging van het verlies van de FMfrequenties in 2018. De Raad van State zou de beslissing van de Vlaamse regering,
na een jarenlange procedure verwerpen. Maar de Vlaamse regering gaf onze FMfrequenties nooit terug. Ze legde de beslissing van de Raad van State gewoon
naast zich neer. Gelukkig had Radio Maria – geleid door de Voorzienigheid - beslist
om volop te gaan voor DAB+, de digitale radio. DAB+ zal op termijn FM wereldwijd
vervangen. Het onverwachte verlies van de FM-frequenties bleek een buitengewone
opportuniteit. Ik sprak hierover met Frank, onze coördinator, en Eduardo, al tien jaar
onze technische medewerker.
Eduardo, je bent de eerste medewerker die
aangeworven werd door Radio Maria tien jaar
geleden. Vertel ons eerst eens hoe je bij Radio
Maria terecht kwam.
Eduardo: “In augustus 2011 las ik bij de
VDAB een vacature voor een technisch
medewerker bij Radio Maria. Ik ben van
opleiding geluidstechnicus en had al gewerkt
voor een geluidsstudio, maar nog niet bij
een radio. Na een gesprek met de voorzitter
werd ik aangeworven. Toen ik aankwam
in Egenhoven was er nog niets. De studio’s
moesten nog opgebouwd worden. En dan
moesten de 14 zendstations - verspreid over
heel Vlaanderen - in orde gebracht worden.
Onze studio in Egenhoven is ons hoofdkwartier.
Van daaruit werd een signaal verstuurd naar
de 14 FM-zendstations. We bereikten toen 60%
van het Vlaamse grondgebied, waaronder de
grote steden.

Ik herinner me het begin bij Radio Maria als
superdruk, maar superspannend. Ik werkte
de eerste maanden gemiddeld van 8 uur ’s
morgens tot 8 uur ’s avonds aan de bouw
van het audiodeel, de computerservers
en de plaatsing van de antennes en
satellietschotels. Dat laatste was voor mij
nieuw. Het vergde wel wat studiewerk. In het
begin was ik de enige die de zendapparatuur
kon bedienen, maar geleidelijk aan leerde
ik aan de nieuwe medewerkers om zelf de
apparatuur te gebruiken. We gingen voor het
eerst live in oktober 2011.”

Achter de
schermen werd
er hard gewerkt
om de overstap
van FM naar
DAB+ mogelijk te
maken. Bedankt!

“De 14 FM-zendinstallaties vergden heel wat
aandacht. Elke site was een ander verhaal.
Verschillende installaties werkten prima.
Maar ik herinner me dat we ook zorgenkindjes
hadden. Bijvoorbeeld in Hasselt was de
antenne gelegen naast een graansilo, die
heel veel fijn stof gaf. Dit bleek geen goede
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DAB+

Radio
Maria bij
de eerste
zeven in
Vlaanderen!

locatie voor een antenne en we
moesten dan ook geregeld ter
plaatse technische problemen
oplossen. In Gent was er geen
aarding en daardoor zijn er vier
ontvangers stuk gegaan. Ik reisde
regelmatig doorheen Vlaanderen om
te controleren hoe sterk het signaal
was in de verschillende regio’s en
of de luisteraars ons goed konden
ontvangen.”
Frank, jij begon in juli 2013 als
coördinator.
Frank: “Inderdaad, ook via
een vacature. Ze vroegen een
coördinator; in bedrijfsjargon
zouden we spreken van een officemanager. Ik hou me voornamelijk
bezig met administratie,
boekhouding en allerlei logistieke
aangelegenheden. Zo installeerde
ik een nieuwe keuken, zorgde voor
extra verwarmingstoestellen, kocht
ik meubilair aan, sta ik in voor het
onderhoud van de bedrijfswagen, het
kopieerapparaat enz. Ik onderhoud
de contacten met overheidsinstanties
en aanverwanten zoals het
sociaal secretariaat en neem deel
aan de bestuursvergaderingen,
meer bepaald wat wij bij Radio
Maria de ExCom noemen, het
uitvoerend orgaan bestaande uit de
programmadirecteur, de voorzitter en
de coördinator”.
Frank, in 2014 had je al de eerste
contacten met het bedrijf Norkring,
dat in Vlaanderen digitale radio
wou opstarten. Hoe kwamen die
gesprekken tot stand?
Frank: “Op 1 juli 2014 kwam
Dominique Lievyns van Norkring bij
ons in de studio’s langs. Norkring
had van de Vlaamse regering een
licentie gekregen om DAB+ (Digital
Audio Broadcasting) in Vlaanderen
op te starten. Norkring was dus op

zoek naar radiozenders in Vlaanderen
die in dit nieuwe project van digitale
radio wilden stappen. En zo kwamen
ze ook bij ons terecht voor een
kennismakingsgesprek. Er was bij
ons wel interesse in deze nieuwe
technologie, maar anderzijds toch
ook scepsis omwille van de kostprijs.
Renaat, die toen voorzitter was,
begon gesprekken met Norkring en
uiteindelijk besliste het bestuur om
in het project te stappen, dat ten
vroegste in 2015 zou opstarten. We
waren de derde radio in Vlaanderen
die een contract met Norkring
ondertekende. We zijn dus bij de
pioniers van de DAB+ in Vlaanderen.
Op 20 mei 2015 startte Norkring
officieel met zeven radio’s waaronder
dus Radio Maria. We wisten toen
natuurlijk niet dat we enkele jaren
later onze FM-frequenties zouden
verliezen. De Voorzienigheid bereidde
deze omschakeling voor. Op 1 januari
2018 zonden we noodgedwongen
enkel nog uit op DAB+. Dit vergde
een hele promocampagne via de
radio. Onze luisteraars moesten
DAB+-radio’s kopen, anders
konden ze Radio Maria niet meer
ontvangen. Daarnaast moesten we
alle FM-sites gaan ontmantelen,
de antenneschotels en apparatuur
weghalen. Met een verhuiswagen
zijn Eduardo en ik toen weer heel
Vlaanderen doorgereisd.”
Eduardo: “Het was natuurlijk een
hele aanpassing, ook voor ons
als medewerkers. We moesten
eerst bijkomende apparatuur
installeren. We moesten die ook zelf
onderhouden. Maar technisch gezien
is alles nu veel gemakkelijker dan
vroeger. Bij FM had iedere site zijn
eigen signaal. Nu is dat één signaal
dat via het internet naar Norkring
wordt gestuurd. Norkring heeft 23
zendmasten voor DAB-signaal,
verspreid over heel Vlaanderen,
verbonden met glasvezelkabel. Ze
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dekken ondertussen zowat heel het grondgebied
van Vlaanderen en Brussel. De kostprijs voor
DAB+ nu en FM vroeger is voor Radio Maria
ongeveer hetzelfde. Indertijd met FM hadden
we veel meer technische problemen op te
lossen. We kregen ook veel meer telefoons van
luisteraars in bepaalde regio’s over slechte
ontvangst. Ik heb de indruk dat onze luisteraars
nu helemaal mee zijn met de digitale radio.”
Eduardo, vorig jaar werd ook de hele technische
installatie in Egenhoven vernieuwd?
Eduardo: “De oude apparatuur heeft acht
jaar dienst gedaan, maar op het einde deden
er zich alsmaar meer problemen met het
automatiseringssysteem voor. Het werd tijd
dat we overschakelden naar een volledig
automatisch systeem met meer mogelijkheden
om ook van thuis uit te werken. Het bestuur
gaf me de opdracht om enkele bedrijven te
contacteren. Radio Maria Nederland had net
een nieuwe technische installatie – mengpaneel
en software - aangeschaft. Ik ging dus naar
Nederland om de installatie te gaan bekijken
en een gesprek te hebben met het bedrijf. Het
was duidelijk dat deze installatie veel meer
mogelijkheden bood. Ik diende een voorstel
in bij het bestuur, dat het enige tijd later heeft
goedgekeurd. We zijn in zee gegaan met de
Nederlandse firma, die ook de installatie van
Radio Maria Nederland plaatste.”
Frank: “Vorig jaar hebben we deelgenomen
aan de Open Bedrijvendag, dat toen als thema
‘digitalisering’ had. Je kan nog steeds een
filmpje hiervan bekijken op youtube*. Technisch
gezien zijn wij echt mee met onze tijd. Als één
van de eersten in Vlaanderen was Radio Maria
op DAB+. Vijf jaar geleden – vooral onder impuls
van Thomas, onze toenmalige voorzitter –
vernieuwden we onze website en werd de Radio
Maria-app voor de smartphone in gebruik
genomen. En onze technische installatie werd
vernieuwd. Radio Maria is op technisch vlak mee
met zijn tijd en dat is belangrijk willen we de
boodschap van het evangelie ook de komende
decennia in Vlaanderen doen weerklinken.”
Frank, Eduardo, dank je wel voor dit gesprek.
* www.youtube.com/watch?v=6h1mts4qquc, vanaf 1:10:00.

MET RADIO MARIA
OP BEDEVAART
NAAR BANNEUX
OP DINSDAG
31 MEI 2022

PROGRAMMA
Bedevaartsprogramma
tijdens de busreis.
10u30: Gebedsweg
11u00: Eucharistie
12u00: Warm middagmaal
14u00: Lezing
15u00: Ziekenzegening
Ook indien u met eigen vervoer
naar Banneux komt bent u
van harte welkom om ons
bedevaartsprogramma te volgen.

Info & inschrijvingen:

Radio Maria
016 41 47 47
Opstapplaatsen:
Leuven, Tienen, Hasselt,
Gistel, Poperinge, Ieper,
Ronse, Zottegem,
Gent, Ternat,
Sint-Niklaas,
Brasschaat, Kapellen,
Westerlo, Berchem, Mechelen
Bekijk de folder voor de exacte
opstapplaatsen.
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PUZZEL

PROGRAMMA IN DE KIJKER

Jeugdcatechese

Streep de vetgedrukte woorden uit het evangelie van Pasen door in het rooster.
Er kan horizontaal, verticaal, diagonaal en ook achterstevoren gezocht worden.
De overgebleven letters vormen samen een zin.

Cadeautip

Iedere zaterdag en zondag om 17u30.

In dit programma wordt er telkens voorgelezen uit een boek voor de jeugd. U kan luisteren naar
heiligenverhalen, stichtende verhalen en verhalen uit de Bijbel. We stellen u graag enkele boekjes
voor van waaruit werd voorgelezen in dit wekelijkse programma.

VIERDELIGE REEKS:

LOOP NAAR DE POMP
Wil je via mooie verhalen
meer vernemen over Don
Bosco? De Oostenrijkse
schrijfster Lene MayerSkumanz leert ons deze
boeiende jeugdheilige
kennen in 21 verrassende
gebeurtenissen,
opgegraven na geduldig
onderzoek vanuit nieuwe
invalshoeken. Ze legt het
geheim bloot waarom Don
Bosco erin slaagt – ook nu
nog – jongeren voor zijn
idealen warm te maken.
Auteur: Lene Mayer
Prijs: €10
ISBN: 90-70956-12-8

Don Bosco mijn vriend
In dit boekje kom je alles te weten over het leven van een
boeiend priester, Don Bosco. Hij had een hart voor kinderen,
vooral voor arme jongeren die aan hun lot overgelaten waren.
Hij nodigt je uit om met hem mee te trekken langs de paden
van het Evangelie.
Maria Mazzarello
Dit boekje laat je het leven ontdekken van een niet zo bekende
kloosterlinge, Maria Mazzarello. Zij hield veel van de kinderen
van haar dorp. Uit liefde voor Jezus heeft ze haar hele leven
ingezet opdat jonge meisjes waar ook ter wereld in hun leven
zouden slagen. Ze nodigt ook jou uit om met Jezus deze weg
naar het geluk te ontdekken.
Sint-Franciscus van Sales
Dit boekje vertelt je het leven van een grote heilige, Franciscus
van Sales. Hij wist opnieuw vreugde en vertrouwen te brengen
in de harten van allen die hem ontmoetten, en hen naar God
te leiden. Hij stelt je voor om – naar zijn voorbeeld – Gods liefde
toe te laten in je leven, samen met je vrienden en vriendinnen.
Dominiek Savio, jong en heilig
In dit boekje lees je over een jongen die nauwelijks ouder is dan
jijzelf: Dominiek Savio. Dat was nu eens een vriend van Jezus!
Hij bewees ons dat je heilig kan worden op gelijk welke leeftijd.
Ook jou wil hij op sleeptouw nemen langs de paden van het
Evangelie.
De vier boekjes samen kunnen besteld worden op de DON BOSCO webshop:
www.donbosco.be/webshop
Je betaalt er 20€ voor de reeks of 6€ per apart deeltje.

De leeswijzer

Leestip

In dit programma worden er iedere maand enkel nieuwe boeken aan de luisteraar
voorgesteld aan de hand van een interview met de schrijver, vertaler of maker van het boek. De
leeswijzer is er Iedere 2de dinsdag van de maand om 13u00. Het programma wordt herhaald op
donderdag om 18u15 van diezelfde week.

Laten we eer brengen aan Sint-Jozef
Sint-Jozef leeft de deugden voor die ons kunnen dragen: stille dienstbaarheid, tedere
liefde, gehoorzaamheid, trouw en de moed om je lot te aanvaarden en in de schaduw
te leven. Anders gezegd: Sint-Jozef leeft voor hoe je het leven kunt heiligen zonder
op te vallen. De benedictijnermonnik Benoît Standaert geeft aan deze heiligheid een
devotionele, theologische en pauselijke context. Daarmee wordt geen punt maar een
uitroepteken geplaatst achter het Jozefjaar.
Auteur: Br. Benoît Standaert
Uitgeverij: Halewijn
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“Op de eerste dag van de week kwam Maria
Magdalena vroeg in de morgen - het was nog
donker - bij het graf en zag dat de steen van
het graf was weggerold. Zij liep snel naar
Simon Petrus en naar de andere, de
door Jezus beminde leerling en zei tot
hen: „Ze hebben de Heer uit het graf
genomen en wij weten niet waar ze
Hem hebben neergelegd.” Daarop
gingen Petrus
en de andere
BEMINDE
NEERGELEGD
O D E H
leerling op
weg naar het graf. Ze
BINNEN
OPGEROLD
vlug voort, maar
O E P S
DAG liepen samen
OPSTAAN
die andere
leerling snelde Petrus
DODEN
PLAATS
R , N M
vooruit en
kwam het eerst bij het
DONKER
SNEL
graf
aan.
Vooroverbukkend
zag
D E C H
EERST
STEEN
NEERGELEG
O D E EERSTE
H hij de BEMINDE
zwachtels
liggen
maar
VROEG
L R I S
BINNEN
hij ging
niet
naar binnen. OPGEROLD
Simon
GELOOFDE
WEEK
Petrus
die
hem
volgde
kwam
ook
O
E
P
S
GESCHREVEN
WEG
DAG
OPSTAAN
O N O L
bij
het
graf
en
trad
wel
binnen.
GRAF
WEGGEROLD
DODEN
PLAATS
Hij zag
dat
de zwachtels er
R E P E
HOOFD
ZAG
R , N Mlagen, maar
dat
de
zweetdoek
JEZUS
ZWACHTELS
DONKER
SNEL
E G S T
die zijn hoofd had bedekt niet
LEERLING
ZWEETDOEK
H bij deEERST
STEEN
zwachtels lag, maar
G DR TE H C MORGEN
ergens afzonderlijk opgerold
EERSTE
VROEG
G O A C
L R I S op een andere plaats. Toen
WEEK
gingGELOOFDE
ook de andere leerling
E M A A
die het eerst bij het graf was
GESCHREVEN
WEG
N W O L aangekomen
W OW N
naar binnen;
hijGRAF
zag en geloofde want
zij
WEGGEROLD
G N Z Z
R E P E
hadden nog niet begrepen
HOOFD
ZAG
hetgeen er geschreven
stond, dat Hij namelijk
JEZUS
ZWACHTELS
E G S T
uit de doden moest
LEERLING
ZWEETDOEK
opstaan.”
G R T H
Joh., 20, 1-9
MORGEN
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Oplossing
puzzel van- de
maand
februari:
Nunc Dimittis
Winnaars van de puzzel van de maand januari: Een luisteraar uit Loenhout ontvangt een
DAB+radio, een luisteraar uit Ronse en een luisteraar uit Tielt ontvangen een Jubileumkaars.
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PROGRAMMA 		

28 maart - 3 april 2022

13:00 ROZENKRANS VANUIT KIBEHO

13:00 KERK IN NOOD

18:15 DE KERK LEEFT

MAANDAG 28/3

DINSDAG 29/3

WOENSDAG 30/3

7:30

Muziek

Muziek

7:45

De ochtend bij Radio
Maria

Dagelijks
op Radio Maria

20:00 PELGRIM IN EIGEN LAND

20:00 DE WERELD VAN RADIO MARIA

18:15 ANNO DOMINI

14:15 VIVENDO

DONDERDAG 31/3

VRIJDAG 1/4

ZATERDAG 2/4

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

6:30 Lezingendienst

Muzikaal gesprek met
Lars Gerfen

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

7:02 Rozenkrans

Catechismus
Religieuze Poëzie

Radio Vaticaan live
Catechismus

Catechismus
De rots in de branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

8:30 Lauden

ZONDAG 3/4

6:00 Meditatie
7:00 Angelus

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

13:00

Rozenkrans van smarten Kerk in Nood
vanuit Kibeho

Anno Domini

Klassiekuur

Kruisweg

Het zorgportret

13:00

Het Inzicht

9:00 H. Mis
(Zondag om 10u)

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

14:15

Vivendo

9:50 Catechismus

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

Het Inzicht

De Kerk leeft

Kerk in Nood

Klassiekuur

Anno Domini

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

11:30 Het Woord
spreekt:
lezing en
bezinning van de
H. Schrift
12:00 Angelus
12:05 Middaggebed

PROGRAMMA 		

12:15 Rozenkrans

4 - 10 april 2022

10:30 IN GESPREK
MET EEN PRIESTER

10:30 RELIGIEUZE POËZIE

17:30 TALITAKOEM

MAANDAG 4/4

DINSDAG 5/4

WOENSDAG 6/4

7:30

Muziek

Muziek

7:45

De ochtend bij Radio
Maria

12:40 Het
heiligenverhaal
van de dag

18:15 HAGIOGRAFISCHE LECTUUR

17:30 DE WEEK VAN RADIO MARIA

18:15 KATHOVISIE

8:50 DE ROTS IN DE BRANDING

DONDERDAG 7/4

VRIJDAG 8/4

ZATERDAG 9/4

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

Muzikaal gesprek met
Lars Gerfen

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

ZONDAG 10/4

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
Religieuze Poëzie

Radio Vaticaan live
Catechismus

Catechismus
De rots in de branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Biddende moeders

Hagiografische lectuur

Kathovisie

Klassiekuur

Kruisweg

In gesprek met een
priester

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
priester

Het Inzicht

De Kerk leeft

Hagiografische lectuur

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

15:00 Uur van de
Goddelijke
Barmhartigheid
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

20
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11 - 17 april 2022

PROGRAMMA 		
MAANDAG 11/4

DINSDAG 12/4

WOENSDAG 13/4

WITTE DONDERDAG

GOEDE VRIJDAG

STILLE ZATERDAG

PASEN

7:30

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

De ochtend bij Radio
Maria

Muzikaal gesprek met
Lars Gerfen

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

De ochtend bij Radio
Maria

Bijbellezing

8:50

De rots in de
branding

Catechismus
Mystieke lectuur

Radio Vaticaan live
Catechismus

Catechismus
De rots in de branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie van
Pasen (Kortemark)

Het zorgportret

13:00

Missio werkt

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

13:00

Rozenkrans van smarten De Leeswijzer
vanuit Kibeho

Anno Domini

Klassiekuur

Kruisweg

14:15

Vivendo

Radio Vaticaan

Radio Maria telefoneert

De wereld van Radio
Maria

Radio Vaticaan
Radio Maria telefoneert
15:00 Gebedsdienst uit Rome

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

Vivendo

Eucharistieviering van
Witte Donderdag (Gistel)

Dienst van
Goede Vrijdag (Gistel)

Paaswake vanuit de
20:00 Klassiekuur
kathedraal van Mechelen

20:00 Chrismaviering om 19:30 De rots in de branding

vanuit Mechelen

PROGRAMMA 		

18 - 24 april 2022

PAASMAANDAG

DINSDAG 19/4

WOENSDAG 20/4

DONDERDAG 21/4

VRIJDAG 22/4

ZATERDAG 23/4

7:30

Bijbellezing

Muziek

Muziek

Muziek

Muziek

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

7:45

Muziek

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

9:50
10:30

10:00 Eucharistie van
paasmaandag

Catechismus
Religieuze Poëzie

Radio Vaticaan live
Verhalen van Sint-Jozef

Catechismus
De rots in de branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

13:00

Muziek

Kerk in Nood

Kathovisie

Klassiekuur

Kruisweg

In gesprek met een
priester

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
priester

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

Mystieke lectuur

20:00

Klassiekuur

20:00 Radio Maria telefoneert

ZONDAG 24/4

25 april - 1 mei 2022

PROGRAMMA 		
MAANDAG 25/4

DINSDAG 26/4

WOENSDAG 27/4

DONDERDAG 28/4

VRIJDAG 29/4

ZATERDAG 30/4

ZONDAG 1/5

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

Catechismus
Mystieke lectuur

Radio Vaticaan live
Verhalen van Sint-Jozef

Catechismus
De rots in de branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00

Eucharistie

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

13:00

Rozenkrans van smarten Op bedevaart met Maria Anno Domini
vanuit Kibeho

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

Op bedevaart met Maria

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
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Catechismus
APRIL

De catecheses tijdens de
volledige vastenperiode
worden verzorgd door
priester Karel Loodts.
Iedere dag, behalve op
zondag, geeft hij praktische
tips van Jezus om de veertig
dagentijd goed te beleven,
om je gelovig leven herop te
starten (reboot).

15 april om 9u
Goede Vrijdag

door E.H. Dirk Van der Linden

17 - 18 april
De verrijzenis van de Heer

door E.H. Jan Philippe

19 - 25 april
Bezinning bij het
Johannesevangelie

door Pater Gerard Denys

26 - 30 april
De paasverhalen volgens
het Johannesevangelie

door Pater Gerard Denys

Op maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en
zaterdag om 9u50
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Jubeljaar
Eén van hart
samen met Maria

vrijdag 29 april - zondag 1 mei

GEZINSWEEKEND

Welgezind met Radio Maria
in samenwerking
met de Gemeenschap
‘Moeder van Vrede’
Iedereen, jong en oud
is van harte welkom!
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

