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Beste vrienden van Radio Maria,

In de handelingen van de apostelen 
lezen we het volgende: “Zij die zijn 
woord aannamen, lieten zich dopen. 
Ze wijdden zich trouw aan het onder-
wijs dat de apostelen gaven, en aan 
de onderlinge gemeenschap, het 
breken van het brood en het gebed. 
Vrees beving iedereen en er gebeurden 
vele wonderen en tekenen door toedoen 
van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven 
bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en 
goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks 
gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand 
aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap 
en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel 
het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen 
werden gered.” (Hand. 2, 41-47)

Het hele project van Radio Maria vinden we eigenlijk terug in deze 
mooie passage. Het woord aannemen is het eerste dat we doen bij 
onze radio: het Woord van God laten klinken door de “stem te zijn bij u 
thuis”. We doen daarom ook ons best om trouw te zijn aan het onder-
wijs van de apostelen zoals ze is doorgegeven doorheen de geschie-
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”Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de 

apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, 

het breken van het brood en het gebed. ” 
Hand. 2, 42

Missiemaand bij Radio Maria

Missiegebed: Iedere dag rond 8u50 vóór de eucharistie.

Missio Nieuws: Iedere vrijdag van oktober van 17u30 tot 
18u.
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Theresia van Lisieux, 
mgd en kerkl.
Zevenentwintigste 
zondag door het jaar 
(HH. Engelbewaarders) 
H. Franciscus van Assisi
Faustina Kowalska
H. Bruno, pr.
Z. Isidoor, klg.
O.L.-Vrouw van de 
Rozenkrans
Achtentwintigste 
zondag door het jaar
(HH. Dionysius en gez.)
(H. Johannes Leonardi)
H. Johannes XXIII
H. Callistus I, paus en 
martelaar
H. Theresia van Avila, 
maagd en kerklerares
Negentwintigste 
zondag door het jaar
(H. Hedwig, klg.)
(H. Margarita M. 
Alacoque, maagd)
H. Ignatius van 
Antiochië, b. en mrt
H. Lucas, evangelist
HH. Johannes de 
Brébeuf en Isaak 
Jogues, H. Paulus van 
het Kruis, priester
Kerkwijdingsfeest
H. Johannes Paulus II
Dertigste zondag door 
het jaar
(H. Johannes van 
Capestrano, priester)
H. Antonius Claret, b.
HH. Simon en Judas, 
apostelen
Eenendertigste zondag 
door het jaar

denis en betrouwbaar bewaard wordt binnen de Kerk. Natuurlijk 
doen we dit omringd door de dagelijkse Eucharistie en het gebed. 
Dat er wonderen gebeuren en tekenen zijn, daar is onze redactie 
van Radio Maria getuige van. De vele dankbetuigingen en woor-
den die ons toekomen bevestigen dat vele mensen getroost en 
geleid worden door het luisteren. We vormen daarom een soort 
van grote familie die bijeen is, en gezamenlijk het geloof bezit. 
Om dit ook materieel mogelijk te maken merken we dat er ve-
len ons helpen met een geldelijke steun. Waarvoor zeker ook onze 
oprechte dank! En zo gaan we verder met onze missie: dagelijks 
trouw en eensgezind de boodschap van de Kerk uitdragen naar 
de wereld met als einddoel vele mensen raken zodat Jezus hen 
kan leiden naar het eeuwige leven.

Tijdens deze maand oktober – missiemaand en rozen-
kransmaand – geven de medewerkers en vrijwilligers van Radio 
Maria het beste van henzelf opdat Radio Maria mag groeien in 
het bewustzijn van haar missie. Wij blijven dan ook rekenen op uw 
steun en gebed. Moge Onze Lieve Heer jullie allen blijven leiden 
en moge de Heilige Maagd Maria jullie blijven verblijden met haar 
radio. 

Zeer genegen in de Heer,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur
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OKTOBER

Gebed voor de missiemaand

God,
Gij roept ons op
om uw missionaire leerlingen te zijn;
om samen, als uw Kerk,
teken te zijn van uw liefde voor de wereld;
om uw getuigen te zijn.

Wakker in ons het vuur van uw liefde aan,
doe ons de levengevende aanwezigheid
van uw Geest ontdekken,
ga mee met ons op weg, verlicht ons pad
en leid ons tot het eeuwig geluk
doorheen Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Heer.

Amen.
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Broeders en zusters, 
goedendag!

De evangelisten Matteüs 
en Marcus noemen Jozef 
timmerman of meubelmaker. 
Zopas hebben we gehoord dat 
de mensen in Nazaret bij het 
horen van Jezus zich de vraag 
stelden: Is Hij niet de zoon van 
de timmerman? (Mt 13,55, cf. 
Mc 6,3). Jezus beoefende het 
vak van zijn vader.

Het Griekse woord tekton, 
gebruikt om het werk van 
Jozef aan te duiden, wordt op 
verschillende wijzen vertaald. 
De Latijnse kerkvaders hebben 
het vertaald als timmerman. 
We moeten hierbij bedenken 
dat in de tijd van Jezus hout 
werd gebruikt niet slechts om 
werktuigen en meubelen te 
maken, maar ook om huizen 

te bouwen die bestonden 
uit opstaande balken en 
terrasdaken bestaande uit 
dekplanken en aarde.

Zwaar beroep
Met andere woorden 
timmerman of meubelmaker 
was een algemene bepaling 
die gebruikt werd, zowel 
om houtbewerkers aan te 
duiden als mensen die in de 
huizenbouw actief waren. Het 
was een zwaar beroep. Men 
moest immers werken met 
zwaar materiaal zoals hout, 
stenen en ijzer. Economisch 
gezien was het geen waarborg 
voor grote verdiensten. Dat 
kan men afleiden uit het feit 
dat Maria en Jozef wanneer zij 
Jezus in de Tempel opdroegen 
slechts een koppel tortels of 
duiven (cf. Lc 2,24) offerden 
zoals de Wet voor de armen 
voorschreef (cf. Lev 12,8).

Aanstoot
Dus, de opgroeiende Jezus 
heeft van zijn vader dit 
beroep geleerd. Wanneer 
Hij dan als volwassene zijn 
prediking aanvat stellen zijn 
dorpsgenoten verbaasd 
de vraag: Waar heeft Hij 

die wijsheid vandaan? En 
de macht om wonderen te 
doen? (Mt 13,54), en ze namen 
aanstoot aan Hem (cf. v. 57) 
omdat Hij de zoon van de 
timmerman was en sprak als 
een schriftgeleerde. Hieraan 
namen ze aanstoot.

Arbeiders
Dit feit uit de 
levensbeschrijving van Jozef 
en van Jezus doet mij denken 
aan alle arbeiders ter wereld, 
vooral aan hen die uitputtende 
arbeid verrichten in mijnen 
en bepaalde werkplaatsen; 
ik denk aan hen die uitgebuit 
worden met zwartwerk; 
aan de slachtoffers van 
arbeidsongevallen – zoals er 
recent in Italië verschillende 
gebeurden -  aan kinderen die 
verplicht worden te werken en 
aan hen die op vuilnisbelten 
op zoek zijn naar iets om te 
ruilen … Ik veroorloof mij te 
herhalen wat ik reeds zegde: 
de verborgen arbeiders, 
arbeiders die uitputtend 
werk doen in de mijnen en in 
bepaalde werkplaatsen. Laten 
we aan hen denken.

Sint-Jozef, nederige 
timmerman en model voor 

arbeiders. 

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 12 januari 2022

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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Kinderarbeid
Aan hen die met zwartwerk 
worden uitgebuit, aan hen die 
in het geheim worden betaald, 
zonder pensioenrechten, 
zonder iets. En als je niet 
werkt, heb je geen enkele 
zekerheid. Zwartwerk bestaat 
vandaag en veel. Laten we 
denken aan de slachtoffers 
van arbeidsongevallen; aan 
de kinderen die verplicht 
worden te werken. Dat is 
verschrikkelijk! Kinderen die op 
hun leeftijd moeten kunnen 
spelen worden gedwongen 
als volwassenen te werken. 
Denken we aan de kinderen, 
de sukkels, die in het afval 
op zoek gaan naar iets om 
te ruilen. Zij allen zijn onze 
broeders en zusters die aldus 
de kost verdienen, met werk 
dat hun waardigheid miskent! 
Laten we daaraan denken. En 
dat gebeurt vandaag in de 
wereld. Vandaag gebeurt dit!

Werklozen
Maar ik denk ook aan hen 
die zonder werk zitten. 
Veel mensen gaan aan de 
poorten van fabrieken en 
ondernemingen aankloppen: 
Is er geen werk? – Neen, dat 
is er niet, neen … Gebrek aan 
werk! Ik denk ook aan hen die 
zich gekwetst voelen in hun 
waardigheid omdat ze geen 
werk vinden. Bij thuiskomst: 
Heb je iets gevonden? – Nee, 
niets … ik ben bij Caritas 
langs geweest en zo breng 
ik wat brood mee. Wat je 
waardigheid geeft is niet 
brood meebrengen naar 
huis. Je kunt het bij Caritas 
krijgen, maar dat geeft je geen 
waardigheid.

Als we aan onze mensen, aan 
onze mannen en aan onze 
vrouwen niet de mogelijkheid 
geven hun brood te 
verdienen, dan is dat sociale 
onrechtvaardigheid. Hier, in 
dat land, in dat werelddeel. 
Regeerders moeten alle 
mensen de mogelijkheid 
bieden hun brood te 
verdienen want dat verdienen 
geeft hen waardigheid. 
Werk is een erkenning van 
waardigheid. Dat is belangrijk.

Veel jongeren, veel vaders 
en veel moeders beleven 
het drama van geen werk te 
hebben dat hen toelaat gerust 
te leven, dagelijks te leven. 
Vaak wordt het zoeken zo 
dramatisch dat ze op het punt 
komen elke hoop te verliezen. 
In deze tijd van pandemie 
hebben vele mensen hun werk 
verloren – we weten het -  en 
sommigen, vermorzeld door 
die ondraaglijke last, kwamen 
op het punt om zich van het 
leven te beroven. Vandaag wil 
ik ieder van hen en hun gezin 
gedenken.

Werk als weg naar heiligheid
Men houdt onvoldoende 
rekening met het feit dat werk 
een wezenlijk bestanddeel is 

van het menselijk leven en ook 
op de weg van de heiligheid. 
Werken dient niet slechts om 
het gepaste levensonderhoud 
te verwerven. Het is ook 
een wijze om onszelf uit te 
drukken, ons nuttig te voelen 
en de grote els van het 
concrete leven te leren dat het 
geestelijk leven behoedt voor 
spiritualisme. Spijtig genoeg 
is werk vaak gijzelaar van 
sociale onrechtvaardigheid 
en, meer dan een middel 
tot menswording is het een 
randgebied van het bestaan. 
Vaak stel ik mij de vraag: 
met welke ingesteldheid 
verrichten wij ons dagelijks 
werk? Hoe gaan we om 
met vermoeidheid? Zien we 
slechts het verband van onze 
activiteit met onze toekomst of 
zien we ook het verband met 
de toekomst van de anderen? 
Inderdaad, werk is een wijze 
om onze persoonlijkheid te 
vertolken en die is van nature 
relationeel. Werk is ook een 
wijze om onze creativiteit te 
ontplooien. Ieder werkt op zijn/ 
haar wijze, met een eigen stijl. 
Hetzelfde werk, maar met een 
andere stijl.
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Kerk
Het is fijn te bedenken dat Jezus zelf heeft 
gewerkt en dat hij die vaardigheid precies 
van de Heilige Jozef heeft geleerd. We moeten 
ons vandaag de vraag stellen wat we kunnen 
ondernemen om de waarde van de arbeid 
terug te vinden. Welke bijdrage kunnen wij 
als Kerk bieden om de arbeid te bevrijden uit 

de logica van de loutere winst zodat hij kan 
beleefd worden als een fundamenteel recht en 
fundamentele plicht van de persoon waarvan 
hij de waardigheid uitdrukt en doet toenemen.

Gebed Paulus VI

Geliefde broeders en zusters, om al deze 
redenen wil ik vandaag samen met jullie het 
gebed uitspreken dat de Heilige Paulus VI tot de 
Heilige Jozef richtte op 1 mei 1969:

Heilige Jozef,
patroon van de Kerk, 
gij die aan de zijde van het mens geworden 
Woord 
elke dag hebt gewerkt om je brood te 
verdienen,
uit Hem kracht puttend om te leven en te 
zwoegen;
gij die de angst om morgen hebt gekend,
de bitterheid van de armoede, de onzekerheid 
van het werk:
gij die vandaag jouw voorbeeld laat stralen,
nederig ten aanzien van de mensen
maar zeer groot voor God,
bescherm de arbeiders in hun harde dagelijks 
bestaan,
behoed hen voor ontmoediging,
voor doelloze opstandigheid,
en ook voor de bekoringen van de 
genotszucht;
en bescherm de vrede in de wereld,
vrede alleen kan de ontwikkeling van de 
volkeren bewerken. 
Amen.

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE GEBEDSNETWERK 

OKTOBER

Bidden we voor de Kerk: altijd trouw aan en moedig in 
de verkondiging van het Evangelie. Dat zij een
gemeenschap mag zijn van solidariteit, broederschap 
en gastvrijheid; in een sfeer van synodaliteit.
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Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 10u30 
en op zondag 

om 8u50

SCAN
de QR code 

om de kaart te 
openen

A B C D E

F G H I J

Trek samen met ons uw wandelschoenen aan, spring samen met ons op de fiets en 
vergezel ons onderweg langs de wijde wegen van ons land. Samen zullen we, als 
pelgrims, God brengen én ontmoeten, leren we onze streken beter kennen en horen we 
de getuigenissen en levensverhalen van de mensen die ons pad kruisen.

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land

In oktober kan u luisteren naar de heruitzending 
van de eerste afleveringen van ‘Pelgrim in 
eigen land’. Alweer een jaar geleden vertrokken 
we naar Dendermonde. In vier afleveringen 
kan u samen met  ons de Sint-Egidus intra 
muros en de vroegere Cisterciënzerinnenabdij 
van Zwijveke verkennen! We bezoeken het 
Sint-Alexiusbegijnhof, de Sint-Pieters- en 
Paulusabdij. Daarna fietsen we via het jaagpad 
langs de kronkelende Schelde en worden zo 
naar Vlassenbroek gebracht. Daar brengen we 
een bezoek aan de pittoreske Sint-Gertrudiskerk.  

Van Vlassenbroek gaan we langs de prachtige 
Vlassenbroekse Polder naar Baasrode waar we 
de Sint-Ursmaruskerk bezoeken. Vervolgens 
gaat het nog verder naar Opdorp waar een 
grote dreef, de Dries, ons naar de kerk leidt 
die toegewijd is aan de heilige Amandus. 
Van daaruit keren we langzaam terug naar 
Dendermonde. Een rustige fietsroute van 
ongeveer 30 km met weinig hoogteverschillen.

Bekijk de volledige info over de vier 
afleveringen op: 
www.radiomaria.be/pelgrim-in-eigen-land
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VRAAG VAN DE MAAND

Iedere maand brengt dit programma een 
greep uit de opvallendste gebeurtenissen uit 
de wereldgeschiedenis van de Kerk. Zo hoort u 
in een dwarsdoorsnede verhalen uit de grote 
familie van gelovigen doorheen de tijd.

Anno Domini is te beluisteren iedere eerste 
week van de maand op dinsdag om 13u, op 
woensdag om 20u15 en op zondag om 4u45.

Al eeuwenlang bidden mensen uit de meest diverse achtergronden de ‘rozenkrans’, het 
gebed waarin oorspronkelijk 150 weesgegroetjes, naar de 150 psalmen, gebeden werden. 
Aan de hand van 53 kleine en 6 grote kralen worden vijf tientjes of vijf opeenvolgende 
mysteries overwogen per krans: de blijde, droevige, glorievolle en deze van het licht. Samen 
de volledige rozenkrans. Wanneer slechts vijf opeenvolgende mysteries worden gebeden, 
spreken we van het rozenhoedje. De twintig mysteries overwegen het leven, lijden en sterven 
van Jezus, gezien door de ogen van Maria. De vijf mysteries van het Licht voegde paus 
Johannes Paulus II toe. Maar vanwaar de maand oktober? 

Anno Domini

Waarom bidden we in oktober in het 
bijzonder de rozenkrans?

Op 7 oktober viert de Kerk Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. 
De liturgische viering van deze 
dag vestigt onze aandacht op de 
overweging van de mysteries van 
Christus, waarin Zijn Moeder Maria 
ons is voorgegaan doordat zij op 
unieke wijze verbonden was met de 
menswording, het lijden en sterven, 
en de glorievolle verrijzenis van 
Haar Zoon. Met name de heilige 
Dominicus werd aangespoord na een 
verschijning van Maria in Prouilhe, in 
de Languedoc, om de devotie tot de 
rozenkrans te verspreiden. We geloven 
dat de hemel bij vele gelegenheden 
het geloof heeft beloond van hen die 
in tijden van bijzonder gevaar hun 
toevlucht tot deze devotie hadden 
genomen. Met name de overwinning 
van Don Juan van Oostenrijk op de 
Ottomaanse vloot in Lepanto.
Lepanto, dat in 1498 door de 
Ottomanen werd bezet, is vooral 
bekend vanwege de overwinning 
die de gecombineerde pauselijke, 
Spaanse, Venetiaanse en Genuese 
vloten, onder leiding van Don Juan 
van Oostenrijk, op 7 oktober 1571 
behaalden op de Ottomaanse vloot. 
Op hetzelfde moment van de zeeslag, 

op de eerste zondag van oktober 1571, 
zou de strijd wonderbaar ondersteund 
zijn door het gebed van processies 
die op diezelfde dag in Rome werden 
gehouden door de leden van het 
rozenkransbroederschap en door de 
genaden daaraan verbonden. Het 
rozenkransgebed dat overal in Europa 
in die periode werd gebeden om de 
opmars van de Ottomanen te stoppen 
is dus de aanleiding voor de maand 
oktober als rozenkransmaand. Paus 
Pius V vroeg niet lang daarna dat op 
die dag Onze-Lieve-Vrouw van de 
rozenkrans moest worden herdacht, 
en op verzoek van dominicanen stond 
de daaropvolgende paus toe dat de 
gedachtenis werd gehouden in alle 
kerken die een altaar hadden dat aan 
de Heilige Rozenkrans was gewijd. 
Op het einde van de negentiende 
eeuw kwam een verdere verankering 
door paus Leo XIII die elf encyclieken 
schreef over de rozenkrans, 
waarmee de heilige vader de 
titel rozenkranspaus verwierf. De 
verschijningen in het Portugese 
Fatima en paus Johannes Paulus II 
droegen verder bij tot de verspreiding 
van het gebed. 

Michaël Rodenbach
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Heilige Calixtus I,
de slaaf 
die paus werd.

† ca. 222
gedachtenis 14 oktober

Calixtus groeide op in een gezin van slaven 
in Rome die konden lezen, schrijven en 
rekenen. Zo kreeg hij de kans om de fondsen 
te beheren van zijn meester Carpophorus. 
Die fondsen waren verzamelde aalmoezen 
van christenen die weduwen en wezen 
ondersteunden. Op een of andere manier 
verloor Calixtus de aalmoezen en vluchtte. Aan 
de Middellandse Zee vatten ze Calixtus bij de 
kraag. Zijn schuldeisers kregen hem vrij op hun 
aandringen. Ze hoopten om misschien wat 
geld terug te krijgen van de aalmoezen. Na 
zijn vrijlating ging Calixtus op de vuist in een 
Romeinse synagoge. Misschien probeerde hij 
opnieuw geld te lenen of om schulden te innen.
Daarop veroordeelden de Romeinse 
autoriteiten de slaaf tot dwangarbeid, omdat 
hij christen was, in de mijnen van het eiland 
Sardinië. Ook daar werd hij vrijgelaten. Deze 
keer had Calixtus zijn redding te danken 
aan Marcia, de favoriete minnares van de 
toenmalige keizer Commodus. Marcia had 
sympathie voor christenen en verkreeg 
vrijlating voor de groep dwangarbeiders. Deze 
minnares zond een van haar dienaars naar 
het eiland, een eunuch en presbyter onder de 
christenen. 
De gezondheid van Calixtus was zodanig 
verzwakt dat medechristenen hem naar de 
kust brachten waar veel luxevilla’s stonden 
en de toenmalige paus hem een pensioen 
verleende. Later, toen hij weer op krachten was, 
stelde de volgende paus Zephyriunus hem 
aan tot diaken en opzichter van christelijke 

catacomben bij de Via Appia, het eerste stuk 
land dat eigendom was van de Kerk. Vele 
pausen uit die tijd vonden er hun laatste 
stoffelijke rustplaats. De bijzondere zorg voor 
vreemden en het begraven van hun doden 
trok de aandacht van velen in de stad tot de 
Romeinse keizer toe.
Calixtus werd in 217 uitgekozen als opvolger 
van paus Zephyrinus. Zijn pontificaat kenmerkt 
zich door een ruime barmhartigheid voor 
berouwvolle zondaars en hij stelde de praktijk 
in van de absolutie voor alle zonden. Veel 
bekeerlingen vonden onder zijn goede zorg 
de weg naar de Kerk. Zo joeg Calixtus wel 
gelovigen in het harnas die onder andere 
overspel en moord onvergeeflijk vonden. Vol 
ongeloof over de in hun ogen uitzonderlijk lakse 
opvolger van de apostel Petrus verkozen deze 
verzuurde christenen de eerste tegenpaus uit 
de kerkgeschiedenis.
Waarschijnlijk stierf paus Calixtus de 
marteldood in het jaar 222 of 223 tijdens een 
volksopstand. Misschien wierp de menigte hem 
uit een venster in de Tiber. 

De heilige paus Calixtus is de patroon van 
medewerkers in kerkhoven.

HEILIGE VAN DE MAAND
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RADIO MARIA SLOWAKIJE
Mariathon bij Radio Maria 
Slowakije! De Mariathon die plaats 
vond van 8 tot 9 september 2022, 
had als doel om extra middelen 
in te zamelen om Radio Maria 
uit te breiden met nieuwe FM 
frequenties in Banská, Bystrica, 
Martin en Žilina. 
Monseigneur Jozef Hal’ko kwam 
de heilige Mis opdragen op 
de geboortedag van Onze-
Lieve-Vrouw, op donderdag 8 
september.

Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

RADIO MARIA KENYA
Een mooie foto van het team 
van Radio Maria Kenya, van de 
studio’s in de stad Nyeri! 

RADIO MARIA IRAK - ERBIL
Opnieuw een groepsfoto, dit 
keer van het team van Radio 
Maria in Irak, in de stad Erbil! 
We hopen ze spoedig te 
contacteren, zodat we Radio 
Maria in Irak samen kunnen 
ontdekken.

Radio Maria Spanje: Mariale processie
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RADIO MARIA COSTA RICA
Feest bij Radio Maria Costa Rica: ze 
hebben op 12 september hun 18de 
verjaardag gevierd! Het was een dag 
van vreugde, van feest en vooral ook 
van grote dankbaarheid. Er was een 
mooie Eucharistieviering uit dank 
voor reeds 18 jaar Radio Maria in 
Costa Rica. Na de Heilige Mis was er 
tijd voor ontmoeting, rond een mooie 
taart speciaal gemaakt voor Radio 
Maria. Stralende gezichten! Proficiat 
Radio Maria Costa Rica!

RADIO MARIA LETLAND

Radio Maria Letland is ook bezig met 
een Mariathon! Ze bestaan ondertussen 
bijna 8 jaar. Vier dagen lang hebben 
ze luisteraars opgeroepen om Radio 
Maria te steunen. De oproepen en 
getuigenissen van de luisteraars zijn een 
sterke inspiratie geweest om dichter bij 
het doel te komen en ze hopen dat ze 
binnenkort kunnen beginnen te klinken 
op FM-frequenties in Tukums, Saldus en 
Rezekne.

RADIO MARIA CHILI
Een mooie groepsfoto van vrijwilligers van Radio Maria Chili!
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De geschiedenis van de Sint-Catharinakerk in Humelgem gaat terug tot de 10e eeuw. De eerste 
bidplaats werd opgetrokken in opdracht van de bisschoppen van Kamerijk (Cambrai) en had 
Onze-Lieve-Vrouw als patroonheilige. Rond 1550 werd Sint-Catharina de patrones van de 
parochie. De kerk diende ook als schuilplaats voor de bevolking. Door de jaren heen werd de 
kerk meerdere keren verbouwd en vergroot waardoor je zowel romaanse, gotische en barokke 
bouwstijlen ziet die in elkaar vloeien. In 1739 werden twee grote ramen in de zuidelijke muur 
ingemetseld. Tijdens de restauratie van 1923 kreeg de kerk er een nieuwe sacristie en een 
doopkapel bij.

Humelgem is een klein landelijk dorp dat deel uit maakt van de gemeente Steenokkerzeel en is 
gelegen in de Groene Gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het dorp ligt vlak bij de 
start- en landingsbanen van Brussels Airport. 

Op Op 
parochieparochie
bezoekbezoek Sint-

Catharinakerk
Humelgem

Ons bezoek aan Humelgem was niet 
om er vliegtuigen te gaan spotten. We 
werden verwacht in de pastorie, een 18de 
eeuws beschermd gebouw van twee 
bouwlagen opgetrokken in zandsteen. Een 
gemeenschappelijke muur omringt zowel 
de pastorie, de tuin als de aangrenzende 
parochiezaal. Priester Piet Capoen had met 
plezier een uurtje voor ons vrij gemaakt in 
zijn drukke agenda en we wilden dus niet te 
laat toekomen. Al vlug werd onze aandacht 
opgeslorpt door de interessante verhalen over 
de kleine landelijke parochie te Humelgem 
waar priester Piet Capoen dertien jaar geleden 
naartoe werd gestuurd. Op dat moment was 
er nog weinig leven in de parochie. Vanuit zijn 
manier van priester zijn voelden mensen zich 
geleidelijk aan aangesproken om zich in te 
zetten en op die manier begon de parochie te 
herleven. Dit door de viering van de liturgie op 
een manier die de mensen aanspreekt. Er werd 
opnieuw een zangkoor gevormd, met succes. 

Sacramentsprocessie
Een tijdje later kwam vanuit de parochianen 
ook de vraag om de eeuwenoude processie 
terug op te starten. Dit jaar is ze voor de 
achtste keer opnieuw uitgegaan. Na de 
eucharistieviering lopen er zo’n tweehonderd 
mensen mee in de processie. Nadien volgt 
de al even traditionele pensenkermis. Pastoor 

Piet Capoen weet dat om mensen samen 
te brengen rond het geloof het belangrijk 
is ook een ontspannend luik te voorzien. In 
de processie worden de heiligenbeelden 
meegedragen door mensen uit de parochie 
met een gekleurde riem. De fanfare gaat mee, 
ook de schuttersgilde en de wapenbroeders. 
De processie houdt onderweg halt bij elk 
kapelletje. Na een kort gebed en het blazen 
van het ‘Te Velde’ wordt er een Marialied 
aangeheven. Daarna gaat de processie weer 
verder. Voor pastoor Piet Capoen is het altijd 
een belangrijk aandachtspunt geweest om als 
priester tussen de mensen te leven. Concreet 
betekent dit dat je hem tijdens een evenement 
als ‘Vlaanderen Zingt’ in de gemeente 
Steenokkerzeel samen met een ganse groep 
op het podium kan terugvinden. Dat wordt 
geapprecieerd door de mensen, die daarmee 
ook weten wie ze mogen aanspreken. 

Sint-Catharina, patrones van Humelgem
Catharina kwam volgens de oudste 
overlevering uit een roemrijk patriciërsgeslacht 
en was de dochter van Costus, de gouverneur 
van Alexandrië. Ze was reeds op jonge leeftijd 
gepassioneerd door wijsheid en kende op 
vijftienjarige leeftijd reeds alle werken van Plato 
uit haar hoofd. Haar zoektocht naar wijsheid 
leidde haar naar het christelijke geloof. Ze liet 
zich dopen en verlangde ernaar alle wereldse 

Joris Abts
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roem achter zich te laten om enkel 
nog Jezus, als haar Heer en Meester 
te aanbidden. Ze beloofde Hem haar 
maagdelijkheid. Nauwelijks had ze 
dat gedaan, of keizer Maxentius 
werd verliefd op haar. Volgens de 
legende werd hij getroffen door haar 
wijsheid en haar schoonheid. Op haar 
weigering om na zijn echtgenote de 
tweede dame aan het hof te worden, 
wilde hij haar dwingen haar geloof 
af te zweren onder bedreiging met 
gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij 
veertig heidense filosofen op haar af 
om haar te bekeren, maar in plaats 
van Catharina te bekeren tot het 
heidendom werden de geleerden 
tijdens de discussie met Catharina 
bekeerd tot het christendom. Volgens 
de legendes zijn er heel wat mirakels 
gebeurd rond het moment van haar 
martelaarschap. Toen de keizer haar 
wilde laten verpletteren met een rad 
waarop scherpe ijzeren punten waren 
gemonteerd werd het getroffen door 
de bliksem en brak in stukken. Daarop 
wilde hij haar laten verbranden, maar 
het vuur waaide uiteen en verbrandde 
de beulen. Uiteindelijk lukte het 
dan toch haar te onthoofden. Uit 
haar halswond stroomde melk die 
de stad van de pest bevrijdde. Het 
Jezuskind zou ook aan haar zijn 
verschenen en haar tot zijn bruid 
hebben uitverkoren. Het beroemde 
Griekse Sint-Catharinaklooster in de 
Sinaï-woestijn is aan haar gewijd. 
Daar liggen relieken die aan de heilige 
worden toegeschreven. Volgens een 
legende hadden engelen haar dode 
lichaam naar de Sinaï overgebracht. 
In de iconografie wordt zij meestal 
afgebeeld met de attributen gebroken 
wiel en palm. Vaak draagt zij een 
kroon, vanwege haar vermeende 
koninklijke afkomst, en een zwaard 
omwille van haar onthoofding. 
Soms ligt een vorst onder haar 
voeten, die haar vervolger keizer 
Maxentius voorstelt. In de Italiaanse 
schilderkunst wordt Catharina vaak 
voorgesteld als de maagd die met het 
Kerstkind een mystiek huwelijk sluit. 
Haar feestdag is op 25 november.

Samen bidden, samen ontspannen
De laatste zondag van november 
wordt Sint-Catharina kermis gevierd 

in Humelgem. Na de plechtige viering 
in de kerk volgt een feestmaaltijd 
in de zaal. Ieder jaar worden alle 
parochianen eind augustus ook 
uitgenodigd voor een BBQ in de 
tuin. De sfeer is zo goed dat mensen 
hier graag alles voor opzij zetten. 
Ook met de jaarlijkse rommelmarkt 
op de pleinen rond de kerk wordt 
enthousiast deelgenomen door de 
parochie. De parochiezaal wordt 
opengesteld. Er worden pistolets en 
soep aangeboden zodat mensen de 
parochie kunnen leren kennen.
Als parochiepriester moet je altijd op 
zoek gaan naar nieuwe wegen vertelt 
priester Piet Capoen ons gedreven. 
Hij is niet zoals vroeger het geval was 
de pastoor van één parochie. Ook 
in Perk, Steenokkerzeel, Machelen, 
Melsbroek en Diegem staat hij ten 
dienste van de mensen. Vooral de 
zieken en oudere mensen trekken zijn 
speciale aandacht. Ook hier moet er 
naar nieuwe wegen gezocht worden 
door bijvoorbeeld jongeren van de 
jeugdbeweging aan te spreken om de 
ouderen van de gemeente regelmatig 
een bezoekje te brengen. Bij de eerste 
communie- en vormselcatechese 
worden nu ook telkens de ouders en 
de grootouders aangesproken. Bij 
de Eerste Communie of het Vormsel 
van hun kind of kleinkind voelen 
ze zich meer betrokken. Ze worden 
enkele malen per jaar uitgenodigd 
voor een vormingsavond. Na het 
vormingsmoment is er ook altijd de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 
bij een drankje. Geloofsvorming en 
ontspanning gaan altijd samen 
voor de dorpspastoor: “De mensen 
appreciëren dit. Vaak is het voor 
hen het enige moment dat er kan 
gepraat worden over geloof.” Vanuit 
deze geloofsavonden zijn er telkens 
mensen die besluiten om het geloof 
beter te leren kennen, om zich aan te 
sluiten voor de zondagsvieringen of 
om Bijbelavonden te volgen.
Vanuit de parochies wordt er ook 
nagedacht over ecologische en 
energiezuinige oplossingen voor de 
verwarming van de kerkgebouwen. 
Mogelijke oplossingen zijn 
zonnepanelen die ingewerkt worden in 
de dakbedekking en hetzelfde uitzicht 
hebben of warmtepompen. Het is voor 
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priester Piet Capoen van vitaal 
belang voor het leven van de 
parochie om te beschikken 
niet alleen over een eigen 
kerkgebouw maar ook over 
een parochiezaal: “Samen 
bidden, samen ontspannen.”
“De sterkte van de parochie 
hangt niet af van de priester. 
Het hangt af van de mensen, 
of ze al dan niet willen 
meedoen. Het komt erop 
aan om de mensen tijdens 
de liturgie warm te maken 
zodat ze beseffen dat het 
niet volstaat om één uurtje 
in de week naar de kerk te 
komen. Hetgeen men viert 
in de kerk moet men mee 
naar huis nemen.” De rol 
die weggelegd is voor de 
priester is voor priester Piet 
Capoen om de mensen meer 
geloofskennis bij te brengen, 
omdat die vaak zeer beperkt 
is. Het is een hele uitdaging 
om de geloofsbeleving te 
laten opflakkeren. De enige 
momenten om de mensen 
te bereiken is het uurtje 
van de zondagsviering en 
de catechesemomenten. 
Daarom is het zo belangrijk 
voor priester Capoen om de 
mensen ook aan te spreken in 
de ontspanningssfeer. 

Priester Piet Capoen

“Priester Piet Capoen werd geboren op 11 
januari 1965 in een gezin met meerdere 
kinderen in het West-Vlaamse 
Poperinge. Zijn ouders hadden de 
waarden van het geloof meegekregen 
maar ze waren niet kerkelijk. Ten huize 
Capoen werd er niet gebeden en er 
werd niet meer naar de kerk gegaan 
na de plechtige communie. Na zijn 
lagere schooltijd startte hij in het 

Sint-Stanislascollege in Poperinge, maar daar hield hij het na 
4 maanden voor bekeken omdat hij er zich niet op zijn plaats 
voelde. Hij ging daarop naar het VTI waar hij een mooie tijd 
heeft gekend, vooral met de jongeren van het internaat. Hier 
was de directeur een priester en waren er verschillende andere 
priesters actief. Af en toe werd er een Onzevader gebeden, 
maar ook hier was er geen echt godsdienstonderwijs, eerder 
zedenleer. Op vijftien jaar ging hij naar de tuinbouwschool te 
Roeselare. Daar was een priester-leraar die wel met de Bijbel 
bezig was en de jongeren thuis bracht in het christelijke geloof. 
Dankzij hem ontwikkelde zich het vlammetje van zijn roeping. 
Na een tweedaagse schoolretraite heeft hij die mogelijkheid 
toegelaten, aangesproken door een woord van de predikant. Hij 
trok naar het seminarie in Brugge en werd in 1991 door kardinaal 
Danneels tot priester gewijd in 1991 te Leuven.
Hoewel hij koos om diocesaan priester te worden heeft hij 
gedurende zijn hele priesterleven naar een evenwicht gezocht 
tussen actie en contemplatie.

 “Ik ben iemand die graag stil zit in gebed. Maar toch is 
er iets dat zegt in mij: ik wil gewoon tussen de mensen leven, 
vanuit mijn roeping bezig zijn met mensen. Spiritualiteit is heel 
belangrijk voor mij. Ik haal heel veel kracht uit het gebed. Daar 
moet je tijd voor maken. Mijn spiritualiteit is gebaseerd op Sint-
Ignatius van Loyola, de kleine weg van Theresia van Lisieux, 
Charles de Foucault en de weg van de gelatenheid van Eckhart, 
een mysticus uit de Middeleuwen. Het is de grootste opgave 
van het gebed om God alles te laten zijn in uw leven. Dat is 
geen gemakkelijke opgave. Soms wil men God voor zijn eigen 
kar spannen. Op een bepaald moment kan men in het leven 
ook een woestijnervaring meemaken, het gevoel de band te 
verliezen. Dan toch volhouden. Ook al heeft men al verschillende 
eucharistievieringen gehad gedurende de dag, het gebed blijft 
levensnoodzakelijk. Als stafmedewerker van Caritas ben ik al het 
derde jaar verantwoordelijk voor de spirituele vorming binnen 
de verschillende pastorale opleidingen voor de zorg vanuit 
het vicariaat. Vorming rond spiritualiteit, vorming rond zinzorg. 
Een nieuw initiatief is de thuiszinzorg, voor mensen die uit het 
ziekenhuis ontslagen zijn maar nog niet zelfstandig verder 
kunnen. Er is wel thuiszorg en Samana, maar de thuiszinzorg laat 
toe om dieper in te gaan op de geloofs-en de levensvragen. 
Ik ervaar het als een voorrecht om met de mensen te mogen 
bezig zijn. Buiten de vaste week- en weekendvieringen zijn het 
de mensen die mijn agenda bepalen. Twee dagen per week 
ben ik er ook voor de mensen van het Woonzorgcentrum 
Floordam. Vier keer per week vier ik de eucharistie voor de 18 
zorgbehoevende zusters van het woonzorgcentrum.”
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“Ik tracht wel eens te luisteren naar 
Radio Maria op TV. Als ik naar VRT kijk 
gebeurt het wel dat het me niet direct 
interesseert en dan schakel ik een trapje 
naar beneden en kan ik luisteren naar 
Radio Maria. Maar ik moet zeggen dat ik als 
90-jarige het allemaal moeilijk kan volgen 
omwille van mijn zware gehoorstoornis. 
Maar er is ook het tijdschrift waarvan hier 
in ons rusthuis elke maand 2 exemplaren 
te lezen liggen. En daar lees ik wel eens 
in, zoals in het nummer van september 
waarin een bepaald artikel mijn aandacht 
trok: het artikel over Onze-Lieve-Vrouw van 
Kortenbos. 

Het is namelijk zo dat ik als 12-jarige 
in 1944 terecht kwam in een school en 
internaat van de Broeders van Liefde, ver 
van mijn thuis in Balen. Maar ik voelde 
me er wel vlug thuis want ik had ook twee 
broers die broeder waren. Ik had ook 
gevraagd om ‘voor broeder’ te mogen 
leren, ik had gekozen en voelde  me 
geroepen om voor de mensen in nood  
te helpen zorgen. Zo zag ik vrijwilligers 
helpen na het bombardement op het 
‘Duitse soldatenkamp’ in Leopoldsburg. De 
meisjesschool, naast de broedersschool 
was ook  half verwoest. Dat zagen we als 
we uit de trein stapten om naar school te 
gaan. Ik wilde ook zorgen voor  kinderen 
die bijkomende hulp nodig hebben, zoals 
de gehandicapte jongen die ik in de 
geburen bezig zag en waar ik wel eens ging 
spelen. En ook wilde ik het model van de 
heiligen volgen waarover we lazen in de 
klasbibliotheek van de Broedersschool van 
Leopoldsburg. Ik ging er van 1942 tot 1944 
naar school en in mijn vrije tijd was ik bij de 
KSA.  

En wat heeft dat allemaal met Kortenbos 
te maken? Wel die school, waar men 

‘voor broeder leerde’, een juvenaat zoals 
men dat noemde, was in Sint-Truiden, 
tegenover de psychiatrische inrichting van 
de Broeders van Liefde. Daar deed ik mijn 
7e leerjaar Lagere School. Er was nog geen 
sprake van middelbare school, zoals nu. 
Het was in 1944, WO II liep naar zijn einde en 
het ‘vliegplein’ van Brustem was niet veraf. 
Daar hadden de Amerikanen één van hun 
vliegvelden gemaakt. We gingen wel eens 
wandelen, soms naar dat vliegveld waar de 
gewonden verzorgd werden. 
Ik herinner mij ook dat toen ik met Kerstmis 
op de ladder stond om de kerstboom te 
versieren er plots mitralleur salvo’s klonken 
en bommen ontploften. Ik moest van 
de ladder springen om samen met de 
anderen in de kelder te gaan schuilen… Het 
Von Runsted offensief was begonnen.  
En ik herinner me ook dat, later in dat jaar, 
tijdens de speeltijd,  een V1 (vliegende 
bom) toestel aangevlogen kwam… met het 
typische  knallend geluid. Het was blijkbaar 
aangeschoten door een spitfire van de 
Engelsen en draaide recht op ons af. Ik 
dacht dat mijn laatste uur geslagen was, 
maar het toestel zwenkte plots en viel met 
een grote knal ergens achter het goed van 
Ziekeren.  
We zijn verschillende keren naar  de basiliek 
van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos 
geweest om Onze-Lieve-Vrouw te danken 
voor de bescherming die zij ons zeker had 
gegeven... En dat prachtige gebouw van de 
Basiliek van Kortenbos en de dankbaarheid 
voor de bescherming heeft een diepe 
indruk op mij nagelaten. En het lezen 
van het artikel over Kortenbos, hier in het 
rusthuis, heeft die herinneringen wakker 
gemaakt. 

Ik doe de groeten aan de 
redactiemedewerkers, lezers en luisteraars 
van Radio Maria.”

Luisteraar aan het woord



Vrijwilligersfeest
Op zaterdag 27 augustus werden de 
vrijwilligers van Radio Maria gevierd!

Na de feestelijke eucharistieviering in de 
kapel van het Don Bosco centrum te Oud-

Heverlee volgde een gezellig samenzijn. 
Afscheidnemend voorzitter Philippe Van der 

Sande dankte allen voor hun onbaatzuchtige 
inzet. Priester Karlo Tyberghien stelde Mevr. Els 
Verschaeren als nieuwe voorzitter van Radio 
Maria voor en zegende de aanwezigen om 

met veel hoop en enthousiasme zich verder te 
blijven inzetten.
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De leeswijzer
herbeluister alle voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

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

Ontdek samen met ons het levensverhaal 
van Lambert Bijnens en zijn familie, hoe 
een grote, reeds in de jeugd ontwikkelde, 
devotie voor de heilige maagd Maria zou 
uitgroeien tot het onderhouden van de 
prachtige Lourdesgrot van Dorne en het tot 
stand komen van dit boek. Een verzame-
ling aan geschiedenis, verhalen en foto’s 
van de vele kapellen en Lourdesgrotten in 
beide Limburgen, getuigen van de grote 
liefde voor Onze-Lieve-Vrouw.

Auteurs:
 Lambert Bijnens 
en Broeder Lambertus Moonen

Het boek is te bekomen via het nummer:
 0475 83 03 73 

Facebookgroep: 
https://www.facebook.com/
lourdesgrotdorne

Lourdesgrotten 
en kapellen 
uit beide 
Limburgen en 
omstreken 

Zie jij blijven en veranderen als tegenge-
stelde begrippen, dan word je in dit boek 
tot de orde geroepen. “Alles wat blijft, ver-
andert” is een pleidooi om beweging toe 
te laten, niet in het minst in onze relatie 
met God. In intense gebeden en kordaat 
overleg laat Erik Galle zien hoe God bui-
ten de lijntjes kleurt waarin wij Hem willen 
dwingen. Vijftig kunstwerken van eigen 
makelij vormen het decor en de bril om de 
woorden nieuw te laten klinken.

Erik Galle is priester-
psychotherapeut. In zijn 
boeken zoekt hij naar 
nieuwe wegen om God 
anders te zien en als 
mens volop te groeien.

Auteur: Erik Galle
Kostprijs: € 21,95
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 978-90-8528-667-7

Zij keek naar mij, 
toen knielde ik neer.

Alles wat blijft, 
verandert 

Net verschenen



Deze afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw 
met de rozenkrans is verschillende keren 
afgedrukt in dit nummer van Porta Fidei. 

SMS het juiste aantal naar: 0465 07 26 27 
en maak kans op een mooi geschenk!

Oplossing puzzel van de maand september: BGH 
Winnaar van de puzzel van de maand september, 
Mevr. Josefa Timperman, ontvangt een DAB+ radio.
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Eerste ‘live’ uitzending van 
Menslievend

Op woensdag 6 september ging in WZC Quietas te Dilbeek de eerste ‘live’ 
uitzending door van ‘Menslievend’, een nieuw programma op Radio 
Maria waarin u bewoners en zorgverleners van een zorginstelling van 
de groep Armonea aan het woord hoort. Ook de eucharistieviering die 
samen met de bewoners wordt gevierd, wordt uitgezonden.

Menslievend is er iedere 1ste woensdag van de maand vanaf 13u. Het 
programma wordt herhaald op vrijdag om 20u15 en op zaterdag 
om 13u van diezelfde week en in de vierde week van de maand op 
woensdag om 13u, op vrijdag om 20u15 en op zaterdag om 13u.

Oplossing puzzel september

Puzzel: zoek de zes verschillen tussen beide foto’s!
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MAANDAG 3/10 DINSDAG 4/10 WOENSDAG 5/10 DONDERDAG 6/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

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

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Anno Domini 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   3 - 9 oktober 2022

MAANDAG 10/10 DINSDAG 11/10 WOENSDAG 12/10 DONDERDAG 13/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Het zorgportret 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 Kathovisie 20:30 De Kerk leeft 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   10-16 oktober 2022

MAANDAG17/10 DINSDAG 18/10 WOENSDAG 19/10 DONDERDAG 20/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Kerk in Nood 13:00 Missio werkt 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   17-23 oktober 2022
VRIJDAG 21/10 ZATERDAG 22/10 ZONDAG 23/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Missio werkt 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Missio werkt 20:30 Religieuze Poëzie 17:30 Klassiekuur

Religieuze Poëzie Nonkel Pater weer achternaRozenkrans vanuit Kibeho Grootouders aan het woord 7 oktober - 16 uur
Rozenkrans in verbondenheid 

met de Wereldfamilie
vanuit Pompeï
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6:00 Bijbellezing 

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

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord 
spreekt’ (behalve 
op zondag)

21:30 Completen

21:45 Heiligen 
getuigen

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

VRIJDAG 7/10 ZATERDAG 8/10 ZONDAG 9/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 Rozenkrans WF 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Religieuze Poëzie 20:30 Klassiekuur

VRIJDAG 14/10 ZATERDAG 15/10 ZONDAG 16/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 Kathovisie

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Het zorgportret 20:30 Mystieke lectuur 17:30 Klassiekuur

VRIJDAG 21/10 ZATERDAG 22/10 ZONDAG 23/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Missio werkt 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Missio werkt 20:30 Religieuze Poëzie 17:30 Klassiekuur

7 oktober - 16 uur
Rozenkrans in verbondenheid 

met de Wereldfamilie
vanuit Pompeï

Menslievend Eucharistieviering



MAANDAG 24/10 DINSDAG 25/10 WOENSDAG 26/10 DONDERDAG 27/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 Kathovisie 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   24-30 oktober 2022

MAANDAG 31/10 DINSDAG 1/11 WOENSDAG 2/11 DONDERDAG 3/11

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 8:50 Religieuze Poëzie 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:00 Eucharistieviering 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

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

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 Kathovisie 20:30 De Kerk leeft 20:15 Anno Domini 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   31 oktober - 6 november 2022

2222

De rots in de branding Gebed Sant’EgidioDe Kerk leeft De wereld van Radio Maria

Allerheiligen AllerzielenKathovisie Het Inzicht



VRIJDAG 28/10 ZATERDAG 29/10 ZONDAG 30/10

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Kathovisie

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Mystieke lectuur 17:30 Klassiekuur

VRIJDAG 4/11 ZATERDAG 5/11 ZONDAG 6/11

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Kathovisie 

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

2323

Catechismus
OKTOBER

Deze maand zal Pater 
Jan Meeuws tijdens  

‘catechismus’ spreken 
over Onze-Lieve-Vrouw 

van Fatima. Op 13 mei 1917 
verscheen Onze-Lieve-

Vrouw voor de eerste 
keer te Fatima aan drie 

herderskinderen. Daarop 
verscheen zij telkens op de 

dertiende van de maand. 
Dit jaar zal het 105 jaar 

geleden zijn dat In Fatima 
het Zonnewonder heeft 
plaatsgehad, tijdens de 

laatste verschijning, op 13 
oktober in aanwezigheid 

van ongeveer 70.000 
personen. 

3 tot 31 oktober
Onze-Lieve-Vrouw 

van Fatima
door Pater Jan Meeuws

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

Missio News Rozenkrans Vivendo

Pelgrim in eigen land Talitakoum Klassiekuur



‘Our Lady of the Victories church’ in Londen

    Gedenk, o allermildste maaGd maria,
    dat het noG nooit Gehoord is,
    dat iemand, die tot U zijn toevlUcht nam,
    die om Uw hUlp kwam smeken
    en om Uw bijstand vroeG,
    door U in de steek werd Gelaten.
    Gesterkt door dat vertroUwen kom ik tot U,
    o maaGd der maaGden
    en kniel hier voor U in mijn armzaliGheid en zonde.
    o moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet,
    maar lUister GenadiG en wil mij verhoren.
    amen


