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Beste vrienden,

Met het Magnificat dankt de heilige 
Maagd Maria God voor al het won-
derbare dat Hij voor haar deed. Het is 
op de dag van haar bezoek aan haar 
verwante Elizabeth, dat ze dankbaar zal 
zijn. Dankbaar omwille van de mooie groet die 
Elizabeth tot haar richtte: “Gezegend ben jij onder de vrouwen, en ge-
zegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat 
de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet 
mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. 
Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, 
zal in vervulling gaan.” (Lucas 1, 43-45)

Doorheen haar danklied geeft de heilige Maagd Maria als het ware 
een vroegtijdig antwoord op hetgeen de heilige Paulus later zal 
schrijven in zijn brief aan de christenen van Tessaloniki: “Wees altijd 
verheugd. Dank God voor alles.” (1 Tess. 5, 16.18)

Om eerlijk te zijn moeten we bekennen dat het niet altijd even ge-
makkelijk is om in alles dank te zeggen, of meer nog, om altijd ver-
heugd te zijn. Er zijn zeker momenten waarop dit als van nature gaat. 
Andere keren echter zal het ons niet lukken. Te midden van moei-
lijkheden, benarde situaties – denken we maar aan het verlies van 
een geliefde, slecht nieuws ontvangen in verband met een ziekte, de 
eenzaamheid die we elke dag weer moeten dragen – al te veel situ-
aties die ons niet in staat stellen te danken.

En toch, in navolging van Maria die ons een dankbaar hart toont, 
nodigt de Kerk ons elke dag uit het Magnificat te zingen tijdens het 
avondgebed van de Kerk, de Vespers. Hiermee zegt de Kerk ech-
ter niet dat we geen moeilijke momenten kunnen kennen, maar wel 
dat, ongeacht de situatie, wij altijd kunnen rekenen op de hulp van 
de Heer. Hoe uitzichtloos ons lijden of onze moeilijkheid ook mogen 
zijn, God verlaat ons niet. Het lijkt er misschien niet altijd op, maar Hij 
is aanwezig. En dus ja! Wij mogen oprecht de Heer danken voor de 
wonderen die Hij doet. Ook door Radio Maria blijft de Heer harten ra-
ken. Het meeste nog raakt Hij ons door zijn barmhartigheid waarover 
de heilige Maagd terecht zegt: “barmhartig is Hij tot in lengte van da-
gen, voor ieder die Hem erkent”.
Wanneer we het verhaal lezen van het bezoek van Maria aan haar 
verwante, Elizabeth, dan is vooral de erkenning van God die naar bo-
ven springt. Zelfs het ongeboren leven getuigt van vreugde omwille 
van de nakende komst van de Heer die te midden van zijn volk komt 
wonen, Jezus. Het is namelijk iets meer dan 2 maanden ervoor dat 
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Derde paaszondag
(H. Jozef arbeider)
H. Athanasius
HH. Filippus en Jakobus
Vierde paaszondag
H. Bloed van O.H.-Jezus 
Christus
H. Damiaan De Veuster
HH. Nereus en Achilleus
H. Pancratius
O.-L.-Vrouw van Fatima
H. Mattias
Vijfde paaszondag
H. Johannes I
H. Bernardinus van Siëna
HH. Christophorus 
Magellaen en gezellen
Zesde paaszondag
H. Beda de 
Eerbiedwaardige
H. Gregorius VII
H. Magdalena de Pazzi
Hemelvaart van de 
Heer
H. Augustinus van 
Canterbury
Zevende paaszondag
Maria-Bezoek

Maria de aankondiging kreeg dat 
ze zwanger zal worden, en een 
zoon ter wereld zal brengen die 
een Verlosser zal zijn voor heel zijn 
volk. En nu is het Elizabeth, zo zegt 
ons de heilige Schrift, die vervuld 
van de heilige Geest zal erkennen 
dat God wondere dingen doet. 
Het kind in haar buik zal opsprin-
gen van vreugde. Wat een erken-
ning van God die omwille van zijn 
barmhartigheid onder ons komt, 
om ons te redden. Als we ons ten 
opzichte van God dankbaar kun-
nen opstellen, dan kan dat in de 
eerste plaats door Hem te er-
kennen. En dus ongeacht onze 
moeilijkheden of zorgen, de Heer 
kunnen we altijd onze dankbaar-
heid vertonen.

Als we vaak dankbaar zijn voor al 
hetgeen God ons geeft – of heeft 
gegeven – dan zal ons hart meer 
en meer vervuld geraken door 
een hemelse vreugde. Niet zozeer 
een aardse vreugde, die komt en 
die gaat, maar wel een vreugde 
zoals Maria die benadrukt in haar 
dankgebed: “Verrukt is mijn geest 
om God, mijn Verlosser”. De dank-
baarheid, en de bovennatuur-

lijke vreugde die Maria bezingt 
is er één die komt uit het diepste 
van de ziel. Zelfs op dagen dat 
onze ogen vervuld zijn van tranen 
van verdriet, of op andere da-
gen dat wij blijmoedig rondlopen 
met een grote glimlach, God is 
een Verlosser en altijd mogen we 
vanuit het diepste van onze ziel, 
met geheel ons hart en met een 
ware erkenning van God, uitroe-
pen: “Magnificat. Hoog verheft nu 
mijn ziel de Heer.”

Op 31 mei, het feest van de 
Visitatie, zal Radio Maria dank 
zeggen voor haar 10 jarig be-
staan, en dit tijdens de bedevaart 
naar Banneux. Ik wens jullie, bes-
te vrienden van Radio Maria, nu 
reeds te danken voor uw steun 
en uw gebed. Moge de Verrezen 
Heer u hiervoor overvloedig ze-
genen en moge de heilige Maagd 
Maria uw bescherming zijn!

Pr. Karlo Tyberghien
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“Maar gij zult kracht 
ontvangen van de heilige 
Geest die over u komt, om 
mijn getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in geheel Judea 
en Samaria en tot het einde 
der aarde.”

Hand. 1, 8

Steun de Wereldfamilie 
van Radio Maria met uw gift en uw gebed.

Zoals elk jaar ondersteunt Radio Maria tijdens de Mariathon één 
project van de Wereldfamilie. Dit jaar gaat onze steun naar
 

RADIO MARIA OEKRAÏNE
We ondersteunen deze Mariathon met een gebedsketen. Geef uw 
naam aan ons door als u zich hierbij kan aansluiten door minstens 
een uur te bidden voor de intenties van Radio Maria. Bel 016 41 47 47.

3 dagen 
live radio 
op 11, 12 

en 13 mei
van 7u tot 21u45
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Broeders en zusters, goeden-
dag!

We gaan voort op onze weg 
van nadenken over de figuur 
van de Heilige Jozef. Na de 
beschrijving van het milieu 
waarin hij leefde, van zijn rol 
in de heilsgeschiedenis en zijn 
wezen als rechtvaardige mens 
en bruidegom van Maria, zou ik 
vandaag een ander belangrijk 
aspect van zijn persoon wil-
len bespreken: de stilte. Vaak 
wenst men stilte. Stilte is be-
langrijk. Mij treft een vers uit het 
boek Wijsheid dat met het oog 
op Kerstmis wordt gelezen en 
als volgt luidt: Toen de nacht 
in diepe stilte was, is uw woord 
op aarde neergedaald. Op het 
ogenblik van de grootste stilte 
heeft God zich getoond. In een 
tijd dat ze schijnbaar geen gro-
te waarde heeft, is het belang-
rijk na te denken over de stilte.

‘Papegaïsme’
De evangelies bevatten geen 

enkel woord van Jozef van Na-
zaret. Niets, alsof hij nooit ge-
sproken heeft. Dat betekent 
niet dat hij zwijgzaam was. 
Neen. Er is een diepere reden. 
Met zijn stilte bevestigt Jo-
zef wat de Heilige Augustinus 
schrijft: In de mate dat in ons 
het Woord groeit – het mens 
geworden Woord – verminde-
ren de woorden (Preek 288, 5: PL 
38,1307). In de mate dat Jezus 
groeit – het geestelijke leven – 
verminderen de woorden. Wat 
we ‘papegaïsme’ kunnen noe-
men – voortdurend praten als 
papegaaien – vermindert een 
beetje. Johannes de Doper –de 
stem die in de woestijn roept: 
Bereidt de weg van de Heer (Mt 
3,1), zegt zelf over het Woord: 
Hij moet groter worden, maar 
ik kleiner. (Joh 3,30). Dat bete-
kent dat Hij moet spreken en ik 
zwijgen.

    Door zijn stilte nodigt 
Jozef ons uit ruimte te 
maken voor het vlees 

geworden Woord, Jezus.

Werkdadige stilte

De stilte van Jozef is geen ver-
stomming. Het is een stilte vol 
horen, een werkdadige stilte, 
een stilte die zijn grote innerlijk-
heid laat zien. De Vader sprak 

een woord en het was zijn Zoon 
– zegt de Heilige Johannes van 
het Kruis – en het spreekt al-
tijd in eeuwige stilte, en in stil-
te moet het door de ziel wor-
den beluisterd (Dichos de luz y 
amor, BAC, Madrid, 417, n. 99).

Jezus is in deze ‘school’ opge-
groeid, in het huis van Nazaret, 
met het dagelijkse voorbeeld 
van Maria en Jozef. En het ver-
wondert dus niet dat Hijzelf in 
de loop der dagen momenten 
van stilte zoekt (cf. Mt 14,23) 
en zijn leerlingen uitnodigt een 
zelfde ervaring te beleven, bij-
voorbeeld: “Komt nu eens zelf 
mee naar een eenzame plaats 
om alleen te zijn en rust daar 
wat uit. (Mc 6,31)”.

Bang voor stilte
Hoe mooi zou het zijn als ieder 
van ons naar het voorbeeld van 
de Heilige Jozef, er zou in slagen 
deze contemplatieve dimensie 
van het leven verruimd door de 
stilte terug te vinden. Maar uit 
ervaring weten we allen dat dit 
niet makkelijk is.

    Stilte boezemt vrees in 
omdat ze ons uitnodigt in 
onszelf te keren en daar 
het meest ware deel van 

onszelf te vinden.

Sint-Jozef,  een man van stilte.

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 15 december 2021

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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Veel mensen hebben angst 
voor de stilte. Men moet spre-
ken, spreken, spreken of luis-
teren naar radio en televisie…, 
maar stilte aanvaardt men 
niet, uit vrees. De filosoof Pas-
cal merkt op dat het ongeluk-
kig zijn van mensen slechts één 
bron heeft: niet rustig binnen 
kunnen blijven (Pensées, 139).

Doden met de tong
Geliefde broeders en zusters, 
laten we van de Heilige Jo-
zef leren ruimtes van stilte te 
scheppen, zodat daarin een 
ander Woord, Jezus, zou kun-
nen opkomen, het Woord van 
de Heilige Geest dat in ons 
woont en dat Jezus brengt. 
Het is niet makkelijk deze Stem 
te herkennen. Vaak is ze ver-
mengd met de duizenden 
stemmen van zorgen, beko-
ringen, verlangens, hoop die in 
ons leven. Ook ons spreken kan 
ziek worden. Zonder de praktijk 
van de stilte wordt ons spreken 
ziek. In plaats van de waarheid 
te doen schitteren kan het een 
gevaarlijk wapen worden. Onze 
woorden kunnen immers vleie-
rij, ijdele glorie, leugen, kwaad-
sprekerij, laster worden. Het is 
een ervaringsgegeven zoals 
het boek Jezus Sirach zegt: 
Velen zijn gesneuveld door de 
snede van het zwaard, maar 
niet zo velen als er gesneuveld 
zijn door de tong (28,18). Jezus 
heeft het klaar en duidelijk ge-
zegd: Wie kwaad spreekt over 
broeder of zuster, wie de naas-
te belastert, is een moordenaar 
(cf. Mt 5,21-22). Men doodt met 
de tong. We geloven dit niet, 
maar het is wel de waarheid.

    Zouden we slechts 
denken aan de vele 

malen dat we met de 
tong hebben gedood, we 
zouden ons schamen!

Het zou ons goed doen, heel 
goed.

Macht van het woord
De Bijbelse wijsheid zegt: Dood 
en leven hangen af van de 
tong; wie zijn tong graag ge-
bruikt, zal haar vruchten eten 
(Spr 18,21). En de apostel Ja-
cobus ontwikkelt in zijn brief 
dit oude thema van de macht, 
positief of negatief, van het 
woord. Hij gebruikt inslaande 
voorbeelden en zegt: Wie in zijn 
spreken nooit misdoet is een 
volmaakt mens, in staat zich-
zelf geheel in toom te houden. 
(…) Ook de tong is maar een 
klein deel van ons lichaam, 
toch voert zij een hoge toon. 
(…) Met haar zegenen wij onze 
Heer en Vader, en met haar 
vervloeken wij de mensen, die 
naar Gods gelijkenis zijn ge-
schapen. Uit een en dezelfde 
mond komt zegen voort en 
vloek. (3,2-10).

Vruchtbare woorden
Dat is de reden waarom wij 
van Jozef moeten leren de 
stilte te waarderen. Het is in 

onze dagen de innerlijke ruim-
te waardoor wij aan de Geest 
de mogelijkheid bieden ons te 
vernieuwen, ons te troosten, 
ons te verbeteren. Ik zeg niet 
dat we in stomheid moeten 
vervallen, wel dat we de stilte 
moeten bevorderen. Laat ie-
der naar zichzelf kijken. Vaak 
zijn we aan het werk en van 
zodra we ophouden grijpen we 
de mobiele telefoon. Zo zijn wij. 
Dat is niet goed. Het doet ons 
naar oppervlakkigheid verglij-
den. De diepgang van het hart 
groeit door de stilte. Stilte is 
geen stomheid zoals ik zei.

    Stilte schept ruimte 
voor wijsheid, 

voor nadenken en voor 
de Heilige Geest.

Soms zijn we bang voor mo-
menten van stilte. We moe-
ten niet bang zijn! Stilte zal ons 
veel goed doen. Het innerlijke 
goed dat we eraan beleven zal 
ook onze tong genezen, onze 
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woorden en vooral onze keuzes. Inderdaad, Jozef heeft 
stilte en activiteit verbonden. Hij sprak niet, maar deed. 
Op die wijze heeft hij laten zien wat Jezus eens aan zijn 
leerlingen zegde: Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! 
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij 
die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. (Mt 
7,21). Vruchtbare woorden wanneer we spreken. We 
herinneren ons het liedje Woorden, woorden, woorden 
… maar niets inhoudelijks. Stilte, te gepasten tijde spre-
ken, soms op je tong bijten. Dat is beter dan domheden 
verkondigen.

Laten we met een gebed besluiten:

Heilige Jozef, 
man van de stilte,
Gij die in het Evangelie geen woord hebt gesproken,
leer ons vasten aan ijdele woorden,
leer ons de waarde herontdekken
van woorden die opbouwen,
aanmoedigen, troosten, steunen.
Wees hen nabij die lijden
aan kwetsende woorden,
zoals laster en kwaadsprekerij.
En help ons,
altijd woorden en daden
samen te houden.
Amen.

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

MEI

Voor gelovige jongeren
We bidden voor alle jongeren – ze zijn geroepen het 
leven ten volle te leven. Mogen zij van Maria leren 
hoe goed te luisteren, werkelijk te onderscheiden, 
de moed van het geloof uit te stralen, en te leven in 
dienstbaarheid.
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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.

Op Op 
parochieparochie
bezoekbezoek

Parochie Sint-Quintinus en 
Onze-Lieve-Vrouw Hasselt

Virga Jesse, 
Twijg van Jesse, 
Bron van Hoop.

Voor onze ontmoeting met deken Ali 
Cornelissis hadden we afgesproken in 
de kathedraal van Hasselt. Het was een 
regenachtige dag en het was rustig in de 
binnenstad. We waren goed op tijd en dit gaf 
ons de gelegenheid een rondgang te maken 
door de kathedraal en een moment van stilte 
door te brengen in de sacramentskapel rechts 
van het hoofdaltaar waar het H. Sacrament 
stond uitgesteld. Voor een kathedraal kwam 
het kerkgebouw ruim maar niet buiten 
proporties over. Hier is een historische uitleg 
voor, leerden we later tijdens ons gesprek.

De Sint-Quintinuskathedraal
De Sint-Quintinuskerk werd pas in 1967 
verheven tot kathedraal. Hasselt behoorde 
vroeger tot het bisdom Luik alvorens het 
jongste bisdom te worden van het land.
Sint-Quintinus is de patroonheilige van de 
kathedraal. Toch gaat de grootste verering 
van de mensen van Hasselt uit naar Maria, de 
Virga Jesse. De kathedraal neemt een dubbele 
functie in. Het is de kerk van de bisschop: 
bij de grote vieringen gaat de bisschop, 
Mgr. Hoogmartens, zelf voor. Maar het is ook 
een parochiekerk. Sinds een achttal jaar 
maakt de parochie deel uit van de pastorale 
eenheid ‘Virga Jesse’. Priester Ali Cornelissis 
is heel dankbaar omwille van de goede 

samenwerking met de kerkfabriek. Ook de 
inzet van de twee kosters verbonden aan de 
kathedraal is onbetaalbaar. Sinds Kerstmis 
van vorig jaar heeft de kathedraal nieuwe 
verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie 
gekregen. De bisschopszetel heeft een nieuwe 
plaats gekregen om de bisschop dichter bij de 
gelovigen te brengen.

Parochie Sint-Quintinus 
en Onze-Lieve-Vrouw
“De parochie ‘Sint-Quintinus en Onze-
Lieve-Vrouw Hasselt’ is een typische 
binnenstadsparochie met heel wat 
mogelijkheden maar ook flinke beperkingen”, 
legt priester-deken Ali Cornelissis ons uit. 
Een probleem waar elke stad mee kampt is 
zeker het parkeren. Maar er zijn ook heel wat 
kansen. De kathedraal probeert gastvrij te 
zijn en een aantal dingen op zich te nemen 
die voor een andere kerk minder mogelijk 
zijn. Vanuit de kathedraal wordt er ingezet 
op de sterke momenten voor het geestelijk 
leven van de gelovigen. Zo worden er in de 
kerk verschillende aanbiddingsmomenten 
gehouden van het H. Sacrament. In de 
kathedraal wordt ook het H. Sacrament van 
Mirakel bewaard. Tijdens de vastenperiode 
wordt er de gelegenheid geboden om een 
priester te ontmoeten in het sacrament van 
verzoening, de biecht. Er gaan in de kathedraal 
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ook af en toe culturele initiatieven 
door, telkens heel goed georganiseerd 
in samenwerking met het cultureel 
centrum. Een belangrijk hoogtepunt 
voor het gelovig leven in de stad is 
zeker de organisatie van de Virga 
Jesse feesten om de zeven jaar.
De Septemberfoor is ook een 
belangrijk evenement voor de stad. 
Er bestaat een lange traditie om op 
vrijdag de aanvang van de kermis te 
openen in de kathedraal. De kermis 
houdt verband met de kerkwijding 
van de kathedraal. De viering in de 
kathedraal wordt georganiseerd met 
een grote betrokkenheid van de lagere 
school van de binnenstad: het is een 
hele feestelijke viering waartoe heel 
wat mensen worden aangetrokken. 
Dit jaar is de viering kunnen worden 
afgesloten met een feestelijke receptie 
in de binnentuin van de dekenij. 
Het was dit jaar op een heerlijke 
nazomerdag herinnerde de deken 
zich.
Ook de pontificale diensten op de 
liturgische hoogdagen of bij speciale 
vieringen, zoals Sacramentsdag of de 
viering voor de eenheid maken het 
karakter uit van deze parochiekerk.
De koren zijn goed vertegenwoordigd. 
Er is het Hasseltse kathedraalkoor dat 
de belangrijke vieringen opluistert en 
zang brengt van zeer hoogstaande 
kwaliteit. Priester Ali Cornelissis 
is ook trots op het Sint-Quintinus 
mannenkoor dat op zondag, steeds 
zeer mooi gezongen, Gregoriaanse 
en ook Nederlandstalige gezangen 
verzorgt.

Verbonden aan de basiliek heeft 
Hasselt ook het Virga Jessekoor en een 
damesensemble ‘Quintina’ die zeer 
kwaliteitsvol verschillende vieringen 
‘ad hoc’ verzorgen, zoals de recente 
radiomis.
Priester Ali Cornelissis benadrukt dat 
er voor de centrumkerken van Hasselt, 
de Kathedraal, de Virga Jessebasiliek 
en de kerk van de Minderbroeders een 
belangrijke taak is weggelegd: “Deze 
kerken zijn open gedurende de dag. 
We komen in de kerk samen rond de 
Levende Heer en dat proberen we ook 
door te geven. Ik vind het onthalende 
karakter heel belangrijk: we proberen 
er te zijn voor de mensen.”
Ook voor de andere kerken van de 
dekenij ziet deken Ali Cornelissis het 
als de belangrijkste uitdaging om een 
vreugdevolle kerk te zijn die mensen 
hartelijk ontvangt en probeert voor 
hen iets te betekenen. Zoals overal in 
Vlaanderen is er voor deze kerken een 
zoektocht naar de functie en de taak 
die ze in de toekomst kunnen vervullen 
voor de lokale gemeenschap. De 
verzorgde zondagseucharistie is zeker 
het zwaartepunt van de pastoraal. Er is 
ook een weekdagviering in de basiliek.
Een uitzonderlijk pastoraal initiatief is 
de ‘kerkentocht’ waar er met mensen 
van de parochie op bedevaart 
wordt getrokken naar een andere 
parochie in Duitsland of Nederland: 
een dag met veel vriendschap 
waarop ideeën worden uitgewisseld, 
samen eucharistie wordt gevierd of 
samen wordt gebeden tijdens een 
vesperdienst.

H. Sacrament van Mirakel
Op 25 juli 1317 gaat de kapelaan bij een zieke op bezoek in het gehucht 
Viversel. Hij zet de ciborie neer om in een apart kamertje de zieke te spreken. 
De omstaanders zijn nieuwsgierig  en raken de ciborie en de H. Hostie 
aan. Op dat moment gebeurt het mirakel van de bloedende hostie. De 
kapelaan brengt de hostie daarop terug naar de kerk en vraagt raad bij de 
monniken van de abdij van Herkenrode. Op 1 augustus van hetzelfde jaar 
wordt de bloedende hostie overgebracht naar de abdij van Herkenrode. Er 
wordt verhaald van heel wat mirakels die deze overbrenging naar de abdij 
vergezeld hebben. Tijdens de Franse Revolutie wordt de abdij verkocht en 
worden de cisterciënzerzusters verjaagd. De H. Hostie wordt verborgen 
gehouden bij Hasseltse families en in 1804 plechtig overgebracht naar de 
Sint-Quintinuskerk. Het H. Sacrament van Mirakel wordt bewaard aan de 
achterzijde van het hoofdaltaar.
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Onze-Lieve-Vrouw heeft  doorheen de eeuwen 
duizenden namen gekregen. Hasselaren noemen 
Maria ‘Virga Jesse’. Virga Jesse is Latijn voor twijg 
(aan de stam of boom) van Jesse, een uitdrukking 
die verwijst naar de profetie van Jesaja: “Een twijg 
ontspruit aan de stronk van Isaï (Jesse), een telg 
ontbloeit aan zijn wortels.” (Jesaja 11,1). Jesaja 
beschrijft hoe God een volledig bos omhakt. Na die 
ingrijpende daad ontspruit er een jonge twijg aan 
de stronk van Jesse. In het christendom wordt de 
profetie gelezen als een aankondiging van de Heer 
Jezus, omdat hij afstamt van Jesse, de vader van 
koning David. Vanaf de elfde eeuw vindt men in de 
iconografie voorstellingen van de boom van Jesse. 
Jesse ligt te rusten of te slapen. Uit zijn borst komt 
een wortel, die zich vertakt tot een grote boom. In de 
takken van die boom zitten de koningen van Juda 
verborgen. De top van de boom wordt gevormd 
door Maria en haar kind Jezus. 
 
Het Virga Jessebeeld is een eiken beeld van 100 cm 
hoog. De kleuren (polychromie) zijn symbolisch. Zo 
verwijst de geel-bruine tuniek van het Jezuskind 
naar het goddelijke en het aardse. Jezus is zowel 
God als mens. Het beeld dateert uit het begin 
van de 14de eeuw. In deze periode werd ook 
het Hasseltse broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw gesticht. Het oudste document waarin de 
broederschap wordt vermeld, is een testament 
daterend uit 1308. Het voornaamste doel was de 
verering van Onze-Lieve-Vrouw en de zorg voor 
de armen. Waarschijnlijk vond er reeds vroeg een 
jaarlijkse processie plaats. Tijdens de Reformatie 
in de 16de eeuw werd deze traditie onderbroken. In 
1682 werd er terug een processie geörganiseerd. 
Deze ommegang staat aan het begin van de Virga 
Jessefeesten die om de zeven jaar worden gevierd. 
Meer dan tweeduizend figuranten beelden het 
leven van Onze-Lieve-Vrouw uit met aangepaste 
kostuums, zang en dans. Ook de stad wordt 
versierd en elke wijk draagt hier haar steentje bij,  
bijvoorbeeld door het uitbeelden van taferelen 
uit de wonderlijke geschiedenis van het Virga 
Jessebeeld. Al 340 jaar brengt Maria, de Virga Jesse 
de hele stad samen. Een traditie die in 2009 werd 
geëerd door de erkenning van de ommegang en 
de zevenjaarlijkse Virga Jesse feesten als Vlaams 
immaterieel erfgoed.

In 1867 werd het beeld gekroond met een gouden 
kroon uit dankbaarheid van de Hasselaren omwille 
van de miraculeuze verdrijving van de runderpest. 
De runderpest betekende een ramp voor de vele 
Jeneverstokerijen die met de afval van de stokerij 
de ossen vetmestten die vervolgens verkocht 
werden aan de slachterijen van Antwerpen, Brussel 
en Luik. Bij de kroning op de Grote Markt werd het 
beeld tijdens de processie gedragen door de 

Maria, 
Virga Jesse



Pastoor-deken 
Ali Cornelissis 

“Ik ben Ali Cornelissis. Mijn 
familienaam is afkomstig 
van Brugge. Mijn vader is 
van Brugge. Mijn moeder is 
afkomstig van Tongeren. Ali is 
een afkorting van Alexander. 
Ik ben reeds tien jaar pastoor-
deken van Hasselt. Ik heb ook 
een deeltijdse lesopdracht 
in de derde graad van het 
college van Hasselt waar 
ik godsdienstles geef en 
een mini-opdracht op de 
lerarenopleiding van de 
hogeschool. Het lesgeven heeft 
mij altijd in het bloed gezeten. 
Het is een goede combinatie 
en ik doe het heel graag. Zo zie 
ik heel wat mensen terugkeren: 
jonge mensen die trouwen en 
kinderen krijgen. Het is zeer 
vruchtbaar om zo te kunnen 
werken.
Na mijn humaniora ben ik 
dadelijk naar het seminarie 
gegaan. Na de priesterwijding 
ben ik als kapelaan benoemd 
in Diepenbeek. Ondertussen 
had ik terug zin gekregen om 
verder te studeren en heb ik 
van de toenmalige bisschop, 
Mgr. Schruers, de toestemming 
gekregen om in Leuven verder 
theologie te studeren. Daarna 
ben ik naar Hasselt gekomen. 
Eerst als pastoor en nu als 
deken.”

minderbroeders. Een van 
hen was de minderbroeder 
die nu bekend  staat als 
het ‘heilig paterke van 
Hasselt’. De biechtstoel van 
waaruit de zalige Valentinus 
jarenlang biecht hoorde 
bevindt zich ook in de 
basiliek. 
De Virga Jessebasiliek 
(vroeger Onze-Lieve-

Vrouwekerk genoemd) staat 
op de plaats waar in 1334 
een lid van de Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw de 
Clerkenkapel bouwde. In 
1727 werd ze vervangen door 
een kerk in laat-barokke 
en vroeg-classicistische 
stijl. In de nacht van 3 op 4 
november 1944 verwoestte 
een bom een groot gedeelte
van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Het Virga 
Jessebeeld stond die nacht 
in het midden van de kerk. 
Antoine Lenaerts haalde het
beeld van onder het puin. Het 
was slechts licht beschadigd. 
Een wonder! 
Op 6 mei 1998 verhief Paus 
Johannes Paulus II de kerk 
tot basiliek, een eretitel die 
enkel door de paus kan 
verleend worden aan een 
kerkgebouw.

VIRGA JESSEGEBED

Maria, Virga Jesse, 
met liefde spreken we uw naam uit. 
Zoals zovele mensen die ons 
voorgingen in geloof, 
voelen ook wij ons thuis bij uw beeld. 
Gij spreekt ons over de vreugde van het 
hart die haar oorsprong vindt bij God. 
Zoals gij het kind Jezus draagt op uw arm 
zo voelen ook wij ons door u gedragen. 
Gij deelt onze vreugde en begrijpt ons verdriet. 
Wij danken u hiervoor. 

Maria, 
leer ons hoopvolle mensen te zijn 
die geloven in een betere wereld 
waar plaats is voor iedereen.
 
Maria, 
maak ons tot barmhartige mensen 
opdat we nieuwe kansen geven 
aan wie ons pijn deden. 

Maria, 
help ons mensen van verrijzenis te worden 
die geloven dat de liefde sterker is dan de dood. 
Bid voor ons en wees ons nabij 
in het uur van de ontmoeting met uw Zoon Jezus.
 
Maria, Virga Jesse, 
zegen onze stad en haar bewoners. 
Blijf bij ons als onze Moeder, 
een teken van hoop voor alle tijden. 
Amen.
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LuisteraarsLuisteraars
in dein de
kijkerkijker

Tijdens de dag dat we in Hasselt verbleven hebben we ook van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om luisteraars van Radio Maria te 
ontmoeten, zoals we dat ook gedaan hebben bij de voorgaande 
parochiebezoeken. We werden telkens hartelijk ontvangen en 
de luisteraars waren blij en bemoedigd door het bezoek van 
de redactiemedewerker van Radio Maria. We bezochten ook de 
Minderbroederskerk met het graf en het museum van het H. Paterke. We 
spraken er met minderbroeder Karel De Wilde, die vicepostulator is van 
het heiligverklaringsproces van de zalige pater Valentinus.

Pater Karel De Wilde: “Ik ben nu meer dan 15 jaar aangesteld als vicepostulator 
van het H. Paterke. Ik ben in verbinding met Rome voor een mogelijke 
heiligverklaring. Het paterke is al zalig verklaard. Maar hijzelf heeft altijd gezegd: 
“Ik zal maken dat ik nooit heilig verklaard word. Hij heeft dat uitdrukkelijk een 
paar keer gezegd op het einde van zijn leven. We hebben de indruk dat hij 
dat ook echt doet. Het heiligverklaringsproces gaat niet meer vooruit. Rome 
aanvaard geen documenten meer in verband met genezingen. We hebben al 
enkele extra genezingen doorgezonden naar Rome, zelfs van zeer bekende en 
beroemde professoren van de universiteit van Gent, van Brussel en van Leuven. 
En een heel bekende chirurg ook van Aalst. We krijgen altijd alles terug met de 
vermelding dat de medicamenten de genezing hebben bewerkt. Dus op dit 
moment staan we in de heiligverklaring nergens. 
Ik sta mee in voor de grafkapel waar hij sinds 1926 begraven ligt. Daar ben je 
nooit alleen. Iedereen komt daar: de minderbedeelden, werklozen,  mensen die 
komen bidden voor genezing... De grafkapel is open van half zeven ‘s ochtends 
tot kwart na zes ‘s avonds. Er is een winkeltje aan verbonden met kaarsen 
en religieuze voorwerpen. Als men een heilige vereert wil men iets van de 
heilige meenemen naar huis. Daarom kopen de mensen een kaars met een 
afbeelding van de zalige Valentinus. Een relikwie van het paterke is er niet. 
Het is ook mijn werk om de vele brieven te beantwoorden waarin mensen hun 
noden vertellen en vragen om de steun van het heilig paterke door ons gebed. 
Daar kruipt ook veel tijd in. Het klooster verzorgt een driemaandelijks tijdschrift, 
‘het Valentinusblad‘ en een tweemaandelijkse uitgave ‘de stem van Sint-
Antonius’. Regelmatig worden er ook bedevaarten georganiseerd.
We hebben gisteren nog twee verjaardagen gevierd: een minderbroeder van 
97 en 84. Ik ben zelf ook al 85. De jongste medebroeder is op dit ogenblik 78. 
Enkele paters verzorgen de predicatie op zondag in de kerk. Een andere pater 
doet dienst in het woonzorgcentrum hier aan de zijkant van het klooster, opzij 
van de molenpoort. Enkele andere medebroeders besteden heel wat tijd met 
biecht horen. In navolging van het H. Paterke blijft de minderbroederskerk wel 
een plaats waar mensen welkom zijn voor een babbel of een biechtgesprek. 
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De minderbroederskerk is 
een biechtkerk: veel mensen 
komen hier regelmatig 
biechten. Het gebeurt vaak 
dat ‘s avonds aan tafel een 
medebroeder zegt: “Ik heb 
vandaag 5 à 6 uur in de 
spreekzaal gezeten. Mensen 
willen eens echt kunnen 
babbelen met iemand die 
kan luisteren.
Elke ochtend zijn hier in de 
Minderbroederskerk nog twee 
missen: om half acht en half 
negen. Op zondag zijn er vier 
missen waar telkens een paar 
honderd mensen naartoe 
komen: drie in de voormiddag 
en er is ook een avondmis. 
De Fransiscaanse 
jongerengemeenschap 
heeft af en toe een muzikale 
inbreng. Er is ook het 
Valentinus mannenkoor dat ‘s 
zondags de hoogmis verzorgt 
en de speciale vieringen rond 
het H. Paterke. De noveen 
van de negen dinsdagen 
wordt uitgezonden via het 
internet zodat de mensen 
die niet meer naar de kerk 
kunnen komen ook kunnen 
aansluiten. Mensen komen 
vanuit heel Limburg naar hier, 
de meesten komen voor het 
H. Paterke.”

De Zalige Valentinus Paquay
Joannes Ludovicus Paquay, in familiekring Lowieke geheten, 
werd op 17 november 1828 in Tongeren geboren in een 
landbouwersgezin. Van huize uit kreeg hij een natuurlijke 
vroomheid en een aangeboren eenvoud mee.
In oktober 1839 begon hij zijn middelbare studies aan het 
Onze-Lieve-Vrouwecollege en hij was slechts zeventien 
toen hij ingeschreven werd aan het Klein Seminarie in 
Sint-Truiden. Na het voleindigen van zijn studies in de 
wijsbegeerte trad hij in 1849 in het noviciaat van de 
minderbroeders in Tielt onder de kloosternaam Valentinus. 
In een volgende periode vinden wij hem in Rekem en in 
Sint-Truiden om er theologie te studeren en op 10 juni 1854 
ontving hij de priesterwijding uit handen van monseigneur 
De Montpellier. Daarop werd hem door zijn orde-oversten 
Hasselt als standplaats aangewezen.
Zo belandde pater Valentinus op 27 juni 1854 in het klooster 
van de minderbroeders op de Havermarkt van waaruit 
zij de liturgische diensten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
verzekerden. Zijn stadsgenoten ontdekten al vroeg uit zijn 
houding op straat en aan het altaar en uit de vertrouwelijke 
gesprekken in de biechtstoel dat deze man gedreven was 
door uitzonderlijke genaden, waardoor hij in korte tijd in de 
volksmond als het “heilig paterke” werd aangewezen.
Een hoogdag voor hem was 15 augustus 1867 toen op 
de Grote Markt van Hasselt het miraculeuze beeld van 
de Virga Jesse plechtig gekroond werd door de Luikse 
bisschop de Merode. Het was voor pater Valentinus een 
voorrecht het beeld van Maria, voor wie hij zijn gans leven 
een uitzonderlijke verering betoonde, te mogen helpen 
dragen. De grootheid van deze man die in alle opzichten een 
bescheiden leven leidde, lag besloten in enkele deugden 
die hij zichzelf met een niets ontziende verbetenheid 
oplegde: armoede, zuiverheid, versterving, gehoorzaamheid, 
nederigheid, godsliefde en naastenliefde.
In 1889 werd hij aangesteld tot gardiaan van het klooster 
in Hasselt. De man die steeds als een mindere zijn naaste 
trachtte bij te staan, aanvaardde de opdracht tegen zijn 
zin, gewoon uit gehoorzaamheid. Het jaar daarop werd 
hij bovendien belast met het ambt van definitor van de 
provinciaal. Ofschoon ook deze aanwijzing hem niet lag, 
aanvaardde hij uit nederigheid de taak die hijzelf als de 
rol van een “knecht” bestempelde. Pas in 1896 werd hij van 
beide functies ontheven.
Toen de minderbroeders in 1899 vanuit de Havermarkt 
verhuisden, viel het pater Valentinus zwaar afscheid te 
nemen van zijn geliefde Virga-Jessekerk. In het nieuwe 
klooster aan de Minderbroedersstraat werd op 18 oktober 
1899 zijn gouden kloosterjubileum gevierd. De feesteling liet 
alle eerbetoon van zich afglijden alsof hij er zichzelf niet bij 
betrokken voelde.
In 1902 werd hij gedwongen in Gent een staaroperatie te 
ondergaan. In 1903 houdt een zware verkoudheid hem zes 
weken op de ziekenkamer. Vanaf 1904 ging het minder goed 
met zijn gezondheid. Pater Valentinus leed aan koudvuur 
in de voeten. Nu de benen het lieten afweten, vielen het 
biechthoren, het koorgebed en het kloosterleven zwaarder 
dan ooit. Hij overleed op nieuwjaarsdag van het jaar 1905. 
Aanvankelijk begraven op het oud kerkhof van de stad, werd 
zijn stoffelijk overschot in 1926 bijgezet in de grafkapel naast 
de minderbroederskerk. Talrijk zijn diegenen die op zijn graf 
de zin en het vertrouwen in hun leven terugvinden.

uit: Hasseltse Portretten (1997), pp. 64-65
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Kevin: “Ik ben bij Radio Maria begonnen 
op 3 januari 2012. Ik was 2 jaar in de export 
actief geweest; van opleiding ben ik 
maatschappelijk adviseur. Ik wou niet langer 
werken in een competitieve economische 
context. Ik wou iets doen met mijn geloof. Na 
een moeilijke periode leek de advertentie van 
Radio Maria me een cadeau uit de hemel te 
zijn. Ik solliciteerde en na enkele weken was 
alles in kannen en kruiken en mocht ik van 
start gaan als redactiemedewerker. Eduardo, 
Krista en priester Karlo waren al eerder 
aangenomen. Mijn eerste kennismaking was 
de inwijding van de studio’s op 12 december 
2011.”

Marianne: ‘Ik kende Radio Maria Nederland 
al omdat mijn ouders er vrijwilligerswerk 
deden. Mijn ouders hielpen met techniek 
tijdens live programma’s en we baden dikwijls 
rechtstreeks van thuis uit. Van mijn ouders 
moest ik – als ik van school thuiskwam - de 
rozenkrans of de vespers meebidden. Ik had 
in die tijd niet echt iets met Radio Maria. Ik 
beschouwde de radio als wat oubollig, niet 
echt voor jongeren. Het was mama haar ding.
Bij de start in Vlaanderen was ik aanwezig 
met enkele jongeren. We stelden aan priester 

Karlo voor om een jongerenprogramma te 
mogen opstarten. En we kregen hiervoor groen 
licht. Het werd het jongerenprogramma ‘Wie 
zoekt, die vindt’ op woensdagavond. Wat later 
hoorde ik dat Radio Maria op zoek was naar 
een administratieve en baliemedewerker. Ik 
solliciteerde hiervoor en werd aangenomen. 
Het was meteen mijn eerste voltijdse job. Mijn 
jobinhoud is met de jaren geëvolueerd naar 
redactie en promotie.”

Kevin: “Ik heb na enige jaren enkele 
administratieve taken van Marianne 
overgenomen. Dit maakt mijn job inhoudelijk 
meer afwisselend. Toen we tien jaar geleden 
van start gingen had niemand radio-ervaring 
had. Ik was o.a. verantwoordelijk voor de 
aankondigingen en voor het programma 
‘Radio Vaticaan’. Ze hadden me gezegd dat 
ik sprekers moest zoeken om op de radio 
initiatieven en activiteiten te komen toelichten. 
De eerste dag vroegen ze mij echter al om zelf 
op de radio te komen. Dat had ik niet meteen 
verwacht. Het programma ‘Radio Vaticaan’ 
heb ik altijd graag gedaan. De bedoeling was 
niet enkel om de luisteraars te informeren, 
maar hun liefde voor de Kerk en de paus te 
doen groeien.”

“De luisteraars van Radio Maria 
verdienen een goede radio, even 

professioneel als de luisteraars van andere 
radiozenders in Vlaanderen kennen”.

Voor dit laatste artikel in de reeks “jubeljaar” had Porta Fidei een gesprek met Marianne 
en Kevin, medewerkers van het eerste uur, die nog steeds even enthousiast als tien jaar 
geleden voor Radio Maria werken. We laten hen aan het woord om even terug te blikken op 
de voorbije tien jaar.

JUBELJAAR

Philippe Van der Sande
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“Als medewerker 
van Radio Maria 

neem je deel aan 
een apostolaat.”

Kevin
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Marianne: “De preken en toespraken 
van de paus werden in hun geheel op 
de radio gebracht. Radio Maria was 
en is het enige kanaal in Vlaanderen 
dat dit doet.”

Kevin: “Bij de voorbereiding van 
‘Radio Vaticaan’ ben ik voor het eerst 
zelf ook beginnen luisteren naar 
de paus. Ik kende onze toenmalige 
paus Benedictus XVI in feite niet. 
Zijn woorden hebben mij geraakt en 
betekenden een grote verdieping 
van mijn geloof. Samen met de 
heiligenlevens die ik bij Radio Maria 
mocht voorlezen.”

Marianne: “Er is altijd veel werk bij 
de radio. We zijn als medewerkers 
dan ook heel dankbaar voor de 
vrijwilligers. Maar iedereen komt 
graag werken. Er is een goede 
sfeer. Het onderlinge contact met 
de collega’s is zeer goed. We doen 
ook moeite om elkaar af en toe te 
ontmoeten buiten het werk, zodat 
we elkaar beter leren kennen. Je 
kan zeggen dat ieders talent echt 
gebruikt wordt. De talenten die ons 

van hierboven gegeven zijn, vullen 
elkaar aan. We zijn als medewerkers 
geen concurrenten van elkaar. We 
vullen elkaar aan.”

Kevin: “Ik neem als medewerker 
van Radio Maria deel aan een 
apostolaat. Ik doe mijn werk voor 
Jezus en voor de luisteraar. Iedereen 
kan hier zichzelf zijn. Er is hier echt 
werkvreugde, bij iedereen. Ik hoor bij 
vrienden wel andere verhalen over de 
werksfeer bij hen.”

Marianne: “Priester Karlo heeft er 
ook voor gezorgd dat we steeds 
met zeer professionele apparatuur 
konden werken. Er is op technisch 
vlak in tien jaar veel geëvolueerd. Net 
vóór de eerste corona-lockdown in 
maart ‘20, werd de hele technische 
installatie vernieuwd. Dit kon door 
een uitzonderlijke gift. Dankzij deze 
nieuwe apparatuur kon er ook 
van thuis uit gewerkt worden aan 
bepaalde programma’s. Dit was 
voorheen niet mogelijk. Daardoor zijn 
we heel de coronaperiode kunnen 
blijven doorwerken. Het programma-

Michaël en Joris: de nieuwste medewerkers!
Waarom kwamen zij als jongere voor Radio Maria werken?

Michaël: “Een iets jongere vriend raadde mij een tijd geleden op weg 
naar Compostella aan om eens te luisteren naar Radio Maria. De 
levens van de kerkvaders troffen mij in het bijzonder. Hun menselijkheid 
verraste, tegelijk met hun diepe zoektocht naar God en zijn eeuwigheid. 
Als jongere is het een voorrecht op de eerste rij samen met de 
luisteraars die eeuwigheid verder te mogen ontdekken.”

Joris: “Ik ben beginnen werken bij Radio Maria omdat dit een heel sterk 
en mooi project is. Zelf ben ik in mijn vrije tijd altijd betrokken geweest 
in verschillende organisaties die werken aan evangelisatie bij jongeren 
en kinderen binnen de katholieke Kerk.  Daarom is het ook fijn om dat 
door te kunnen trekken in mijn werk bij de radio. Als jongere hoop ik ook 
andere jongeren aan te moedigen om Radio Maria te ontdekken.” 



aanbod bleef hetzelfde. De Voorzienigheid werkt 
echt. Maria en Jozef zorgen ook echt goed voor 
hun radio. Jozef is de stille vader die zorgt voor 
zijn gezin. Als er een nood is, is er altijd een 
luisteraar die een gift doet, dikwijls anoniem.”

Kevin: “De apparatuur waarover we nu 
beschikken, maakt het ons mogelijk om goede 
programma’s te maken. We hebben dikwijls 
al onze creativiteit moeten gebruiken opdat 
de radio in alle omstandigheden kon blijven 
uitzenden. Dat was niet steeds even gemakkelijk. 
Maar de luisteraars verdienen een goede radio, 
even professioneel als de luisteraars van andere 
radiozenders in Vlaanderen kennen. Wij maken 
in eerste instantie radio voor mensen aan 
wie weinig gedacht wordt: zieken, eenzamen, 
ouderen,… Zij vormen de voorkeursoptie van 
Jezus, zoals paus Franciscus zegt.”

Marianne: “Er zijn voor ons ook moeilijke 
momenten geweest. In de beginjaren waren 
er financiële problemen. Op een dag vroeg de 
voorzitter ons of we op ons loon zouden willen 
inleveren. We zeiden allen meteen ja. We trokken 
aan hetzelfde touw. We wilden niet dat het 
ophield. Het was een moeilijke beslissing, maar 
ook een zeer mooi moment van verbondenheid 
met elkaar.”

Kevin: “Ik herinner me dat moment ook zeer 
goed. Ik heb mij nochtans nooit zorgen gemaakt 
over mijn werk. Vele mensen denken dat ik 
een risicovolle job heb. Dat mijn toekomst zeer 
onzeker is. Zelf heb ik dat gevoel helemaal niet. 
De radio is het werk van God. We zijn ook blij met 
al die gaven – klein en groot – van de luisteraars. 
Iedere gave, hoe klein ook, draagt bij aan ons 
werk om de Blijde Boodschap te verkondigen.”

Marianne: “Ja, dit werk is echt spannend. Maar 
we moeten wel geduld oefenen. Radio Maria 
is in Vlaanderen nu tien jaar bezig en het gaat 
goed met de radio. Ik merk dat er bij ons nog 
vele ideeën zijn. Er is nog zoveel mogelijk in 
de toekomst. Het lijkt me of het nu nog moet 
beginnen. Dat er nog veel groei mogelijk is.”

Dank aan Marianne en Kevin voor dit gesprek en 
aan allen die aan deze artikelenreeks hebben 
meegewerkt!
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MET RADIO MARIA 
OP BEDEVAART 
NAAR BANNEUX
OP  DINSDAG
31 MEI 2022

PROGRAMMA

10u30: Gebedsweg
 
11u00: Eucharistie 
 
12u00: Warm middagmaal
 
14u00: Lezing

15u00: Ziekenzegening

Bedevaartsprogramma 
tijdens de busreis.

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 webpagina van 
Radio Maria voor de exacte 
opstapplaatsen.



De leeswijzer
herbeluister alle voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

In de maand april mochten we  in De Leeswijzer 
opnieuw enkele boeken aan u voorstellen.

Al van in de vroegste peri-
ode hebben christenen hun 
geloof kunstig uitgebeeld in 
fresco’s en iconen. Die tra-
ditie heeft zich ondanks de 
kritiek van iconoclasten en 
beeldenstormers doorge-
zet tot in de volksdevotie. 
Sanctjes en devotiepren-
ten worden vanaf de 16e 
eeuw populair. Antwerpen 
was toen het wereldcen-
trum van de grafiek. Daar 
kreeg de iconografie van 
Norbertus en tal van ordes-
heiligen en -zaligen vorm. 
In dit mooi geïllustreerde 
boek beschrijft Jozef Van 
Osta de geschiedenis van 
devotieprentjes in de nor-
bertijnerorde. Hij heeft hierbij 
aandacht voor het gebruik 
en de diepere betekenis van 
de prentjes, alsook voor de 
grote verscheidenheid van 
dit religieus en cultureel erf-
goed.

Auteur: Jozef Van Osta
Uitgeverij: Averbode
Uitvoering: Paperback
Kostprijs: € 27
ISBN: 9789031700950

Een knipoog 
uit de hemel
Sanctjes en devotiegrafiek 
in de norbertijnerorde 

Het boekje werd geschre-
ven door père Max de 
Longchamp en vertaald 
door E.H. Paul Vanderstuyft. 

‘Wat zal er geworden van 
een christen zonder gebed, 
tenzij een ongewapende 
soldaat, een schrijver zonder 
pen of een chirurg zonder 
gereedschap?’

Lodewijk van Granada

’Zie ik sta voor de deur en 
ik klop, zegt de Heer. Als ie-
mand mijn stem hoort en 
opendoet, zal Ik bij hem bin-
nenkomen, Ik zal mijn maal-
tijd met hem nemen, en hij 
met Mij...’ (Apk 3,20) 

Deze komst van Jezus bij zijn 
leerling, dat is bidden.

Bidden bij de heiligen in de 
leer biedt een weg aan om 
te leren bidden, een inner-
lijke weg van het christelijke 
leven.

Auteur: P. Max de Longchamp
Vertaler: E.H. Paul Vanderstuyft
Kostprijs: € 6 + verzending
Te bestellen bij Radio Maria
ISBN: 9791094621547

Bidden, 
bij de heiligen 
in de leer

“Mijn naam is Mirjana. 
Meer dan 35 jaar kreeg 
ik verschijningen van de 
maagd Maria. Ik kan het 
niet eenvoudiger zeggen.”

Mirjana Soldo was slechts 
zestien jaar toen zij samen 
met vijf andere kinderen 
een mysterieuze vrouw zag 
op de helling van een heu-
vel bij het dorp Medjugorje, 
ex-joegoslavië. Na meer 
dan 35 jaar verschijningen, 
komen er nog bijzonder veel 
mensen naar Medjugorje 
op zoek naar antwoorden 
op de grote levensvragen.
In Mijn Hart zal triomferen 
vertelt Mirjana het verhaal 
van Medjugorje zoals ze 
het met eigen ogen heeft 
gezien, diezelfde ogen die 
-volgens haar getuige-
nis- de meest vereerde 
Vrouw in de geschiedenis 
mochten aanschouwen.

Auteur: Mirjana Soldo
Uitgever: Gemeenschap 
Moeder Van Vrede
Kostprijs: € 22
ISBN: 9789464590234

Mijn hart
zal triomferen



PUZZEL - MARIA BEZOEK

Oplossing puzzel van de maand april: Mijn hoop, mijn Christus in leven
Winnaars van de puzzel van de maand april: Mevr. Dejaeghere ontvangt een DAB+radio, een 
luisteraar uit het Waasland ontvangt een Jubileumkaars

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!

Maria Bezoek
W S I U H S T A D G E E S T

S O M D T O O H C S N Ĳ B N

P G N I L L U V R E V A H B

O A R D T U P T W R R I E Ĳ

E D G U E R V U R M S R T H

D N O G O R O R H A G A G K

D N O R I R W A E L H M L L

A E E O V L R E A V A A R E

B R J E R T A N R C N O R I

R E U T I T D Z H K O H E N

A G D G A A M T S N E I D H

H N A N G E I M E T S N D E

A O E E I G R E D E O M E I

M H N R ! K T H C U R V R D

ABRAHAM
BARMHARTIG
BERGLAND
DAGEN
DIENSTMAAGD
GEEST
GROET
HART
HONGEREN
HUIS
JUDA
KIND
KLANK
KLEINHEID
MACHTIG
MARIA

MOEDER
OOR
REDDER
SCHOOT
SPOED
STAD
STEM
TROON
VERVULD
VERVULLING
VREUGDE
VROUWEN
VRUCHT
WONDERWERKEN
ZALIG
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Streep de vetgedrukte woorden uit het evangelie van het feest van Maria Bezoek door 
in het rooster. Er kan horizontaal, verticaal, diagonaal en ook achterstevoren gezocht 
worden. De overgebleven letters vormen samen een zin.
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BLIJDE BOODSCHAP
O G M Ĳ W N N E D O D E H

W P N E N N I B O O E P S

E F G I J E Z U S R , N M

E A Ĳ E L N E A S D E C H

K R V K R R H T G L R I S

R G S R E O E E S O N O L

E E D F O O L E G R E P E

K E T F D E D D L E G S T

N R D U G A G T S G R T H

O S I R N L G E E G O A C

D T E S T A A L P E M A A

B E M I N D E V E W W N W

N E V E R H C S E G N Z Z

BEMINDE
BINNEN
DAG
DODEN
DONKER
EERST
EERSTE
GELOOFDE
GESCHREVEN
GRAF
HOOFD
JEZUS
LEERLING
MORGEN

NEERGELEGD
OPGEROLD
OPSTAAN
PLAATS
SNEL
STEEN
VROEG
WEEK
WEG
WEGGEROLD
ZAG
ZWACHTELS
ZWEETDOEK

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

M ĳ n h o o p , m ĳ n C h r i s t u s i n l e v e n

Oplossing streeppuzzel april 2022

“In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad 
in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra 
Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. 
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide stem “Gij 
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe 
komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling 
zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” En Maria sprak: “Mijn hart 
prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder 
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van 
heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn 
wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht 
tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat 
trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft 
de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen 
met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig 
zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk 
Hij had gezegd tot onze Vaderen.” Nadat Maria ongeveer drie maanden bij 
Elisabeth gebleven was keerde zij naar huis terug.”

Lc. 1, 39-56



MAANDAG 9/5 DINSDAG 10/5 WOENSDAG 11/5 DONDERDAG 12/5

7:30 Muziek Muziek Muziek Muziek

7:45 De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

Mariathon special Mariathon special

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
Mystieke lectuur

Radio Vaticaan live
Mariathon special

Catechismus
Mariathon special

13:00 Rozenkrans van smarten 
vanuit Kibeho

De Leeswijzer Anno Domini Klassiekuur 

14:15 Vivendo Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert Mariathon special

17:30 Radio Vaticaan De wereld van Radio 
Maria

Mariathon special Radio Vaticaan

18:15 Het zorgportret Missio werkt Mariathon special Mariathon special

20:00 Radio Maria telefoneert De rots in de branding Mariathon special Mariathon special

MAANDAG 2/5 DINSDAG 3/5 WOENSDAG 4/5 DONDERDAG 5/5

7:30 Muziek Muziek Muziek Muziek

7:45 De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
Religieuze Poëzie

Radio Vaticaan live
Catechismus

Catechismus
De rots in de branding

13:00 Biddende moeders Hagiografische lectuur Kathovisie Klassiekuur 

14:15 Vivendo Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert De wereld van Radio 
Maria

17:30 Radio Vaticaan De wereld van Radio 
Maria

Talitakoem Radio Vaticaan

18:15 Het zorgportret Het Inzicht De Kerk leeft Hagiografische lectuur

20:00 Radio Maria telefoneert De rots in de branding Vivendo Pelgrim in eigen land
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PROGRAMMA   2 mei - 8 mei 2022

PROGRAMMA    9 - 15 mei 2022

13:00 BIDDENDE MOEDERS 13:00 HAGIOGRAFISCHE LECTUUR 18:15 DE KERK LEEFT 20:00 PELGRIM IN EIGEN LAND

13:00 ROZENKRANS VANUIT KIBEHO 13:00 MISSIO WERKT MARIATHON MARIATHON



VRIJDAG 13/5 ZATERDAG 14/5 ZONDAG 15/5

Muziek Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

Mariathon special Bijbellezing 8:50 De rots in de 
branding

Catechismus
Mariathon special

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00 Eucharistie

Kruisweg Mariathonspecial 13:00 Mariathonspecial

Mariathon special Radio Maria telefoneert 14:15 Vivendo

17:00 Rozenkrans vanuit 
Fatima (Wereldfamilie)

Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

Klassiekuur Anno Domini 18:30 Muziek

Mariathon special Mystieke lectuur 20:00 Klassiekuur 

VRIJDAG 6/5 ZATERDAG 7/5 ZONDAG 8/5

Muziek Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

De ochtend bij Radio 
Maria

Bijbellezing 8:50 De rots in de 
branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00 Eucharistie

Kruisweg In gesprek met een 
religieuze

13:00 Het Inzicht

Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert 14:15 Vivendo

De week van Radio Maria Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

Klassiekuur Kathovisie 18:30 Pelgrim in eigen 
land

De wereld van Radio 
Maria

Religieuze Poëzie 20:00 Klassiekuur 
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6:00 Meditatie 

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

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

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

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

20:00 DE WERELD VAN RADIO MARIA 18:15 KATHOVISIE 14:15 VIVENDO

MARIATHON 18:15 ANNO DOMINI 8:50 DE ROTS IN DE BRANDING



MAANDAG 23/5 DINSDAG 24/5 WOENSDAG 25/5 HEMELVAART 26/5HEMELVAART 26/5

7:30 Muziek Muziek Muziek 7:30 Bijbellezing

7:45 De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

8:50 De rots in de 
branding

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
Mystieke lectuur

Radio Vaticaan live
Verhalen van Sint-Jozef

10:00 Eucharistie

13:00 Rozenkrans van smarten 
vanuit Kibeho

Op bedevaart met Maria Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert 14:15 De wereld van 
Radio Maria

17:30 Radio Vaticaan De wereld van Radio 
Maria

Talitakoem 17:30 Radio Vaticaan

18:15 Het zorgportret Missio werkt De Kerk leeft 18:30 Op bedevaart met 
Maria

20:00 Radio Maria telefoneert De rots in de branding Vivendo 20:00 Pelgrim in eigen 
land
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MAANDAG 16/5 DINSDAG 17/5 WOENSDAG 18/5 DONDERDAG 19/5

7:30 Muziek Muziek Muziek Muziek

7:45 De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
Mystieke lectuur

Radio Vaticaan live
Catechismus

Catechismus
De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders Kerk in Nood Kathovisie Klassiekuur 

14:15 Vivendo Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert De wereld van Radio 
Maria

17:30 Radio Vaticaan De wereld van Radio 
Maria

Talitakoem Radio Vaticaan

18:15 In gesprek met een 
religieuze

Het Inzicht De Kerk leeft Kerk in Nood

20:00 Radio Maria telefoneert De rots in de branding Vivendo Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   16 - 22 mei 2022

PROGRAMMA    23 - 29 mei 2022

MAANDAG 30/5 DINSDAG 31/5 WOENSDAG 1/6 DONDERDAG 2/6

7:30 Muziek Muziek Muziek Muziek

7:45 De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

De ochtend bij Radio 
Maria

9:50
10:30

Catechismus
De Kerk leeft

Catechismus
11:00 Eucharistie (Banneux)

Radio Vaticaan live
Verhalen van Sint-Jozef

Catechismus
De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders Kerk in Nood Kathovisie Klassiekuur 

14:15 Vivendo 15:00 Ziekenzegening 
vanuit Banneux

Radio Maria telefoneert De wereld van Radio 
Maria

17:30 Radio Vaticaan De wereld van Radio 
Maria

Talitakoem Radio Vaticaan

18:15 In gesprek met een 
religieuze

Het Inzicht De Kerk leeft Kerk in Nood

20:00 Radio Maria telefoneert De rots in de branding Vivendo Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   30 mei  - 5 juni 2022
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Catechismus
MEI

2-10 mei
Liefde en Zelfrespect 
door E.H. Michel Esparza

11-13 mei
Mariathon

14 mei
Liefde en Zelfrespect 

door E.H. Esparza

16 - 24 mei
De Glorievolle Mysteries

door E.P. Jan Meeuws

27 mei tot 7 juni
Pinksterretraite

door E.H. Karel Loodts

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

VRIJDAG 27/5 ZATERDAG 28/5 ZONDAG 29/5

Muziek Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

De ochtend bij Radio 
Maria

Bijbellezing 8:50 De rots in de 
branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00 Eucharistie

Kruisweg Het zorgportret 13:00 Missio werkt

Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert 14:15 Vivendo

De week van Radio Maria Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

Klassiekuur Anno Domini 18:30 Pelgrim in eigen 
land

Gebedswake KCV 
vanuit Gent

Mystieke lectuur 20:00 Klassiekuur 

VRIJDAG 20/5 ZATERDAG 21/5 ZONDAG 22/5

Muziek Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

De ochtend bij Radio 
Maria

Bijbellezing 8:50 De rots in de 
branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00 Eucharistie

Kruisweg In gesprek met een 
religieuze

13:00 Het Inzicht

Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert 14:15 Vivendo

De week van Radio Maria Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

Klassiekuur Kathovisie 18:30 Pelgrim in eigen 
land

De wereld van Radio 
Maria

Religieuze Poëzie 20:00 Klassiekuur 

VRIJDAG 3/6 ZATERDAG 4/6 PINKSTEREN 5/6PINKSTEREN 5/6

Muziek Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

De ochtend bij Radio 
Maria

Bijbellezing 8:50 De rots in de 
branding

Catechismus
Pelgrim in eigen land

Catechismus
Talitakoem om 11:00

10:00 Eucharistie

Kruisweg In gesprek met een 
religieuze

13:00 Het Inzicht

Radio Vaticaan Radio Maria telefoneert 14:15 Vivendo

De week van Radio Maria Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

Klassiekuur Kathovisie 18:30 Pelgrim in eigen 
land

De wereld van Radio 
Maria

Religieuze Poëzie 20:00 Klassiekuur 



BEDEVAART 
BEDEVAART 

naarnaar

BANNEUXBANNEUX

GEMEENSCHAPPELIJK 
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

dinsdag 31 mei 2022 

De eucharistie om 11u00
de lezing om 14u00

en de ziekenzegening om 15u00
worden ‘live’ uitgezonden

op Radio Maria


