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Allerheiligen
Allerzielen
H. Hubertus, bisschop
H. Carolus Borromeo, 
bisschop
H. Odrada, maagd
Tweeëndertigste 
zondag door het jaar
H. Willibrordus 
Kerkwijdingsfeest van de 
Lateraanse basiliek
H. Leo de Grote, paus en 
kerkleraar
H. Martinus van Tours, 
bisschop
H. Josafat, bisschop en 
martelaar
Drieëndertigste zondag 
door het jaar
H. Albertus de Grote
bisschop en kerkleraar
H. Margarita van 
Schotland
H. Elisabeth van 
Hongarije
Kerkwijdingsfeest van de 
Romeinse basilieken van 
de HH. Petrus en Paulus
Vierendertigste zondag 
door het jaar - Christus, 
Koning van het heelal
Maria-opdracht
H. Cecilia, maagd en 
martelares
H. Clemens I, paus en 
martelaar
HH. Martelaren van 
Viëtnam
H. Johannes Berchmans
Eerste zondag van de 
advent
H. Andreas, apostel

menkomen op een zondag. Dit is natuurlijk een belangrijk 
aspect. Belangrijker echter is het doel van samenkomen: 
God dankzeggen. De eucharistische gebeden die de priester 
in naam van Jezus uitspreekt en richt tot God die onze Vader 
is, zijn doordrongen van dank. In de eerste plaats danken we 
Hem voor zijn aanwezigheid midden onder ons. Niet enkel 
de aanwezigheid 2000 jaar geleden toen Jezus op de aarde 
rondliep om de blijde boodschap te verkondigen, om te ge-
nezen, om leven te geven aan degenen die in nood waren. 
Tevens danken we Hem voor zijn bijstand, ook nu nog in onze 
tijd. “Ik ben met u tot het einde der tijden,” beloofde Hij zijn 
apostelen en daarmee de gehele Kerk waar wij toe mogen 
behoren als volk van God. Die tegenwoordigheid van de Heer 
midden onder ons is niet symbolisch maar wel werkelijk. In 
het Sacrament van de Eucharistie is de Heer namelijk echt 
aanwezig. Is het niet merkwaardig dat dit dus eigenlijk in het 
Sacrament van de dankbaarheid is, hetgeen Eucharistie let-
terlijk betekent?
Dankzeggen is een uitdrukking van ons geloof zoals ook 
Eucharistievieren een uitdrukking ervan is. We mogen de we-
kelijkse, of voor sommigen de dagelijkse Mis dus echt zien als 
een leerschool voor de dankzegging waartoe wij geroepen 
worden. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden gaan chris-
tenen naar de Mis om steun te vinden bij God die belooft bij 
ons te blijven. Zelfs dan weerklinken dezelfde woorden van 
dank die we sinds eeuwen gebruiken om ons tot de Vader te 
richten. Ook al erkennen we het mysterieuze en onbegrijpe-
lijke van verschillende facetten van het leven, we blijven ons 
vertrouwen leggen op degene die ons begeleidt en leidt.
Wat het afgelopen jaar ons ook heeft gebracht: vreugden en 
smarten, vrede en oorlog, voorspoed en lijden, in alles, Heer, 
durven we u met een gelovig en vertrouwvol hart dankzeg-
gen. Zeker ook voor de genaden die we mochten ontvangen 
door de boodschap die we verkondigen op Radio Maria. Deze 
maand houden we onze jaarlijkse Mariathon voor de noden 
van onze radio. We blijven rekenen op uw bijstand, Heer, en 
op de trouwe steun van vele weldoeners. Mogen ook zij u blij-
vend danken voor uw Barmhartigheid die ons steeds nabij is. 
Amen.

Zeer genegen in de Heer,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur

Beste vrienden van Radio Maria,

Op de vooravond van Jezus’ lijden 
en sterven, op de vooravond van 
zijn heengaan, weg van de we-
reld, naar de hemel richt Hij zijn 
woorden tot God de Vader in een 
lang ‘Dankgebed’. Het lijkt erop dat 
Jezus ons wil onderwijzen dat het be-
langrijk is om in gebed God te danken, 
ook al zijn de situaties in onze levens niet altijd 
zo dat we weliswaar in een stemming zijn om een ‘dankjewel’ te 
zeggen.
De Heilige Paulus stuurt ons aan tot hetzelfde: “Zegt God dank 
in alles” (1 Tes 5, 18). Ongeacht de moeilijkheden die we kennen, 
het geloof geeft ons de mogelijkheid om aan deze oproep ge-
hoor te geven. Dankzeggen is namelijk een uitdrukking van het 
geloof, alsook van het vertrouwen in de Heer die ons in alles be-
geleidt. Terecht kunnen we ons de vraag stellen of we de Heer 
kunnen danken voor de miseries, de rampen, het lijden of welke 
ongemakken ook, die ons leven doorkruisen? Natuurlijk kunnen 
we geen dank zeggen voor die zaken waar zelfs God geen vol-
doening in vindt, maar die op een mysterieuze wijze toch deel 
uitmaken van ons leven. Waar we echter wel dank voor kunnen 
zeggen is voor de steun en de bijstand die we mogen gewaar-
worden net dan wanneer de moeilijke tijden aanbreken. 
Dat we gedurende de ganse geschiedenis van de Kerk dit 
dankzeggen hoog in het vaandel dragen wordt bewezen door 
de alomtegenwoordigheid van de Eucharistie. Dagelijks, sinds 
eeuwen, wordt in de Kerk de Eucharistie opgedragen. Een offer, 
zeker! Maar een offer uit dank voor de weldaden van de Heer. 
Wanneer we Eucharistie vieren dan denken velen aan het sa-

C olofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Pr. Karlo Tyberghien  

Werkten mee aan dit nummer: 
Joris Abts, Kevin Colle, Marianne 
Hubin, Michaël Rodenbach, 
pr. Karlo Tyberghien, Nele 
Uytterhoeven, Joris Vermeulen

Foto’s: 
Redactie

Realisatie en vormgeving: 
Radio Maria

Druk en verzending: 
Halewijn, Halewijnlaan 92 
2050 Antwerpen

Abonnementen en 
gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23 
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Steun Radio 
Maria

BE49 7333 7333 7771

1
2
3
4

5
6

7
9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21
22

23

25

28
27

30

LITURGISCHE
 KALENDER
NOVEMBER

EDITORIAAL

”Zegt God dank 
in alles.” 

1 Tes 5, 18

Het hart doorboord, de armen wijd,
trekt Gij ons tot U, Heer. Gij lijdt
voor al wie ziek en eenzaam zijn,
in doodsangst en in stervenspijn.
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Broeders en zusters, 
goedendag!

Vandaag wil ik de figuur van 
de Heilige Jozef uitdiepen 
als vader in tederheid. In de 
apostolische brief Patris corde 
(8 december 2020) had ik de 
gelegenheid na te denken 
over tederheid, als kenmerk 
van de persoonlijkheid van 
de Heilige Jozef. Ook al 
geven de evangelies geen 
bijzonderheden over hoe hij 
zijn vaderschap heeft beleefd, 
toch kunnen we zeker zijn dat 
zijn rechtschapen man zijn 
zich ook vertaald heeft in de 
opvoeding van Jezus. Jozef 
zag Jezus van dag tot dag 
groeien ‘in wijsheid en almaar 
meer in de gunst komen bij 
God en de mensen’(Lc 2,52). 
Zoals de Heer met Israël had 
gedaan, zo leerde Jozef Jezus 

‘lopen en hij heeft Hem in 
zijn armen genomen: hij was 
voor Hem als een vader die 
een kind tegen zich aandrukt 
en zich vooroverbuigt om 
Hem eten te geven’ (vgl. Hos 
11,3-4) (Patris corde, 2). Die 
omschrijving door de Bijbel 
toont de relatie van God met 
het volk Israël. We denken dat 
de relatie van de Heilige Jozef 
met Jezus ook zo was.

Barmhartige vader
De evangelies getuigen ervan 
dat Jezus steeds het woord 
vader gebruikte om te spreken 
over God en zijn liefde. In veel 
parabels speelt de figuur van 
de vader de hoofdrol (cf. Mt 
15,13; 21,28-30; 22,2; Lc 15,11-
32; Joh,19-23; 6,32-40; 14,2; 
15,1.8). Tot de meest bekende 
hoort ongetwijfeld die van 
de Barmhartige Vader, bij 
Lucas (cf. Lc 15-11-32). Precies 
in deze parabel ligt, naast 
de ervaring van zonde en 
vergeving, de nadruk op 
de wijze hoe vergeving de 
zondaar bereikt. De tekst zegt 
het aldus: Zijn vader zag hem 
al in de verte aankomen en 
hij werd door medelijden 
bewogen; hij snelde op hem 

toe, viel hem om de hals en 
kuste hem hartelijk (v 20). De 
zoon verwachtte een straf. 
Gerechtigheid waardoor hij 
hoogstens nog als knecht 
zou kunnen dienen. Maar hij 
wordt overweldigd door de 
omhelzing van de vader.
Tederheid overstijgt de 
wereldse logica. Het is een 
onverwachte vorm van 
gerechtigheid.
Daarom mogen we nooit 
vergeten dat God niet 
geschrokken is van onze 
zonden. Laten we dat goed 
onthouden. God schrikt niet 
van onze zonden. Hij is groter 
dan onze zonden: Hij is vader, 
Hij is liefde, Gij is teder. Hij 
schrikt niet van onze zonden, 
van onze vergissingen, van ons 
vallen. Hij schrikt wel van de 
geslotenheid van ons hart – 
dat doet Hem pijn – Hij schrikt 
van ons gebrek aan geloof 
in zijn liefde. In de ervaring 
van Gods liefde is een grote 
tederheid aanwezig. Het is 
mooi te bedenken dat precies 
Jozef de eerste is die aan Jezus 
deze werkelijkheid heeft leren 
kennen. Immers de dingen 
van God komen altijd tot ons 
door menselijke ervaringen. 

Een tijd geleden – ik weet 
niet of ik het al verteld heb – 
werd een groep jongeren die 
theater maken, ‘popjongeren’, 
getroffen door deze parabel 
van de barmhartige 
vader en besloten er een 
poptheaterstuk van te maken. 
Ze hebben dat goed gedaan. 
Ze hebben het verhaal verteld 
van een vriend die hoort 
van een zoon die zich van 
de vader afgekeerd heeft, 
maar naar hem terug wil. Hij 
was bang dat de vader hem 
zou afwijzen en straffen. De 
vriend zegt in deze popopera: 
Stuur een bode en zeg dat 
je naar huis terug wil komen 
en dat je vader, als hij je wil 
ontvangen een zakdoek moet 
vastknopen aan het venster 
dat je het eerste ziet op het 
laatste stuk van je weg. Zo 
geschiede. En de opera gaat 
verder met zang en dans tot 
de zoon in het laatste stukje 
straat aankomt en ziet dat de 
woning vol witte zakdoeken 
hangt. Vol. Niet één, maar 
drie-vier, per venster. Zo is de 
barmhartigheid van God.
God schrikt niet van ons 
verleden, van onze slechtheid. 
Hij schrikt uitsluitend van 
geslotenheid.
We moeten allen afrekeningen 
maken. Maar met God 
afrekenen is een schitterende 
zaak. Wij beginnen te praten 
en Hij omhelst ons. Tederheid!  

Zich bemind en aanvaard te 
weten
We mogen ons nu de vraag 
stellen of wijzelf ervaring 
hebben met deze tederheid 
en of wij op onze beurt 
getuigen zijn geworden. 
Immers, tederheid is niet op 
de eerste plaats emotie of 

gevoel. Het is de ervaring zich 
bemind en aanvaard te weten 
met onze armoede en ellende. 
Omgevormd door de liefde 
van God.

Verloste zwakheid
God rekent niet op onze 
talenten alleen, maar ook op 
onze verloste zwakheid. Dit 
doet, bijvoorbeeld, Sint-Paulus 
zeggen dat er ook een plan 
is voor onze broosheid. Aan 
de gemeenschap in Korinte 
schrijft hij: … de buitengewone 
openbaringen zouden mij 
verwaand kunnen maken. Ook 
is er een doren in mijn vlees 
gestoken, als een bode van de 
satan die mij moet afranselen. 
Tot driemaal toe heb ik de 
Heer aangeroepen, dat hij 
van mij zou weggaan. Maar 
Hij antwoordde mij: ‘Je hebt 
genoeg aan mijn genade. 
Kracht wordt juist in zwakheid 
volkomen.’ Dus zal ik het liefst 
van alles roemen op mijn 
zwakheden. Dan zal de kracht 
van Christus in mij wonen. (2 
Kor 12,7-9). De Heer neemt niet 
al onze zwakheden weg, maar 

Hij helpt ons verder op weg te 
gaan met die zwakheden, Hij 
neemt ons bij de hand.
God neemt onze zwakheden 
ter hand en komt dicht bij ons. 
Dat is tederheid.
Ervaring van tederheid 
bestaat erin de kracht te 
zien in wat ons broos maakt; 
op voorwaarde dat we ons 
afkeren van de blik van de 
Kwade die ons met een 
negatieve beoordeling naar 
onze broosheid doet kijken, 
terwijl de Heilige Geest ze met 
tederheid aan het licht brengt 
(Patris corde, 2). Tederheid 
is de beste manier om onze 
broosheid aan te raken. De 
ander met de vinger wijzen 
en veroordelen zijn vaak 
tekenen van ons onvermogen 
om onze eigen zwakheden 
en onze eigen kwetsbaarheid 
te aanvaarden. (…) 
Daarom is het belangrijk 
Gods barmhartigheid te 
ondervinden, vooral in het 
sacrament van verzoening, 
waar we zijn waarheid en 
tederheid mogen ervaren. 
Paradoxaal genoeg kan de 

Sint-Jozef, 
vader in tederheid. 

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 19 januari 2022

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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boze ons ook de waarheid vertellen, maar 
dat doet hij alleen om ons te veroordelen. 
We weten echter dat de waarheid die van 
God komt ons niet veroordeelt, maar ons 
verwelkomt, omarmt, ondersteunt en vergeeft 
(Patris corde, 2). God vergeeft altijd. Prent dit 
goed in hoofd en hart. God vergeeft altijd. Het 
zijn wij die het beu worden vergiffenis te vragen. 
Hij echter vergeeft altijd, zelfs de smerigste 
dingen.

Revolutie van de tederheid
Het is dus goed ons te spiegelen aan het 
vaderschap van Jozef die een afspiegeling is 
van Gods vaderschap en de vraag te stellen 
of wij de Heer toestaan ons met zijn tederheid 
te beminnen en elk van ons om te vormen 
tot mannen en vrouwen die op zulke wijze 
kunnen liefhebben. Zonder deze revolutie van 
de tederheid – een revolutie van de tederheid, 
is nodig – lopen we het gevaar opgesloten 
te blijven in een gerechtigheid die het niet 
makkelijk maakt op te staan en die verlossing 
verwart met straffen. Daarom wil ik vandaag 
bijzonder denken aan onze broeders en zusters 
die in de gevangenis zitten. Het is juist dat wie 
zich vergist heeft, voor eigen falen betaalt. Maar 
het is evenzeer juist dat wie zich vergist heeft 
zich kan vrijkopen van het eigen falen.
Veroordelingen zonder uitzicht op hoop mogen 
niet bestaan. Gelijk welke veroordeling heeft 
steeds een uitzicht op hoop.

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 
HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN 
ZIJN WERELDWIJDE 

GEBEDSNETWERK 

NOVEMBER

Voor kinderen die lijden. Laten we 
bidden voor kinderen die lijden, in 
het bijzonder daklozen, wezen en 
oorlogsslachtoffers.
Moge hun toegang tot onderwijs en 
de mogelijkheid tot genegenheid 
binnen hun familie gewaarborgd
worden.

Laten we denken aan onze broeders en onze 
zusters die gevangen zitten. Laten we aan Gods 
tederheid voor hen denken. Laten we voor 
hen bidden, dat ze in het uitzicht op hoop een 
uitweg vinden naar een beter leven.

Laten we afsluiten met dit gebed:

Heilige Jozef, vader der tederheid,
leer ons aanvaarden dat we bemind worden
precies in datgene wat in ons het zwakst is.
Maak dat we geen hinderpaal oprichten,
Tussen onze armoede en de grootheid van 
Gods liefde. Wek in ons het verlangen om het 
Sacrament van de Verzoening te vieren, om 
vergeving te krijgen en bekwaam te worden 
met tederheid onze broeders en zusters in hun 
armoede te beminnen. Wees nabij aan hen die 
misdaan hebben en er de prijs voor betalen; 
Help hen om samen met de gerechtigheid ook 
de tederheid te vinden en opnieuw op weg 
te gaan. En leer hen dat de eerste wijze om  
opnieuw op weg te gaan bestaat in oprecht 
vergiffenis vragen, en zo de liefkozing van de 
Vader te voelen.

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.

Op het hoogfeest van Allerheiligen vieren we als Katholieke Kerk alle heiligen, alle personen 
die in de hemel zijn, bekend en onbekend. In het Getijdengebed worden ze omschreven als de 
triomferende zielen bij God, “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers 
voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”. Het is een feest van hoop: we hopen 
allen samen te mogen behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Allerzielen, de dag erna, 
gedenken we alle gestorvenen, personen die het tijdelijke voor het eeuwige wisselden. 

Anno Domini

Waarom vieren we Allerheiligen op 1 november?

Onder de eerste christenen al startte 
de traditie om lijsten aan te leggen 
van martelaren. Toen in sommige 
gemeenschappen de opeenvolging 
van namen te groot werd, groeide 
de wens om op één dag allen te 
gedenken, in het bijzonder voor 
personen waarvan hun naam nooit 
op een lijst werd neergeschreven. Zo 
werd 13 mei gaandeweg het moment 
waarop in Rome alle heiligen samen 
een feest kregen. De dag waarop 
waarschijnlijk in het jaar 610 de 
kerstening van het Pantheon plaats 
vond. Dat koepelgebouw werd gewijd 
aan Maria, grootste van alle heiligen, 
en alle martelaren. 

De verschuiving naar 1 november 
in de Latijnse christenheid kwam 
er door het wijdingsfeest van een 
kapel in Rome, over de Tiber, in de 
Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek. Paus 
Gregorius III wijdde er een kapel 
speciaal ter ere van alle heiligen 
samen. Een eeuw later, verruimde 
paus Gregorius IV Allerheiligen naar 
alle Latijnse bisdommen. Koning 
Lodewijk de Vrome van Frankrijk had 
daarom gevraagd, om in zijn land 

één feest te hebben. Boven de Alpen 
was de datum 1 november al langer 
traditie geworden, op het einde van 
de oogsttijd. Waarschijnlijk legden 
missionarissen ten noorden van de 
Alpen een gelijkenis tussen een ziel en 
een vrucht, tussen het oordeel van de 
ziel naar heiligheid na de dood en de 
oogst.

Voor deze verschuiving waren met 
name ook de Ierse bisdommen 
zeer dankbaar. In hun streken stond 
de vooravond van Allerheiligen, 31 
oktober, van oudsher voor het groene 
eiland in het teken van het begin 
van de winter. Daarop mochten 
volgens hun afgoden zielen van de 
overledenen voor één nacht terug 
naar aarde. Het besluit uit Rome 
schonk hen een christelijk feest en 
kerstende het oude. In tegenstelling 
tot wat sommige gebruiken vandaag 
willen doen geloven, verwijst de naam 
Halloween, verkorting van ‘All Hallows’ 
evening’ Allerheiligenavond, dus in 
de eerste plaats naar de vooravond 
van het christelijke hoogfeest voor de 
triomferende ‘gemeenschap van de 
heiligen’ uit het Credo. 

Michaël Rodenbach
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40 uur 
live radio 

op 23 en 24 
november

Vanaf woensdag 23 november 6u30 
tot donderdag 24 november 22u30 

houden we onze jaarlijkse Mariathon 
voor de noden van Radio Maria 

in ons land. We danken u voor 
uw gebed en uw steun.

Pelgrim in eigen land

Kortrijk  stationKortrijk  station

BroeltorensBroeltorens

AugustinessenAugustinessen
kloosterklooster

BroelbrugBroelbrug

O.L.-VrouwekapelO.L.-Vrouwekapel

GravenkapelGravenkapel BelfortBelfort StadhuisStadhuis St.- MaartenskerkSt.- Maartenskerk BegijnhofBegijnhof BaggaertshofBaggaertshof Zalige IsidoorZalige Isidoor

St.-JanskerkSt.-Janskerk

PreetjesmolenPreetjesmolen

Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending met heruitzending 

op vrijdag om 10u30 op vrijdag om 10u30 
en op zondag en op zondag 

om 8u50om 8u50

“In deze nieuwe pelgrimstocht gaan we opnieuw richting 
het bisdom Brugge en belanden we in een stad die ten 

diepste verbonden is met de Vlaamse geschiedenis en de 
Guldensporenslag van 1302: Kortrijk! 

Ontdek samen met ons de prachtige eeuwenoude kerken, 
de zorg van de Zusters Augustinessen, de Broeltorens, het 

Baggaertshof en de rustplaats van de zalige Broeder Isidoor 
de Loor. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten wordt onze gidse en 
brengt ons nog langs Heule en Bissegem. De levensader van 
de Leie vertelt ons het belang van de vlasteelt in deze streek 

en onderweg houden we halt bij verschillende kapelletjes.
 De kleurrijke getuigenissen van de mensen die we onderweg 

mochten ontmoeten zijn de kers op de taart van deze 
nieuwe afleveringen van Pelgrim in eigen land!”
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Leerlingen van Hogeschool VII te Zagreb (Kroatië )

RADIO MARIA KROATIË
Een programma bij Radio Maria Kroatië, ‘Sedma u Duhu i s duhom’, waar leerlingen van 
‘Hogeschool VII’ maandelijks aan deelnemen.  “Zeven. In de Geest, met de Geest”. De leerlingen 
denken er na over belangrijke thema’s vanuit het Evangelie. Het onderwerp van de voorbije 
uitzending was groepsgeweld. Studenten deelden hun ervaringen 
met geweld door leeftijdsgenoten en getuigden wanneer ze hiermee 
geconfronteerd werden. Ze stelden mogelijke oplossingen voor om 
vormen van geweld aan te pakken. Het probleem van geweld is vandaag 
nog wijdverbreider dan voorheen vanwege internet en sociale netwerken.

RADIO MARIA LETLAND
Radio Maria Letland heeft een nieuwe programmadirecteur! Priester 
Janis Melnikovs (links op de foto) was ook aanwezig op de speciale 
vormingsdagen voor nieuwe programmadirecteurs in Erba (noord Italië) 
bij de wereldfamilie van Radio Maria.

RADIO MARIA AFRIKA -WFA
Acht voorzitters van 
Radio Maria in Afrika zijn 
in Dar Es Salaam bijeengekomen om ervaringen 
uit te wisselen en brede operationele kwesties 
binnen hun radiostations te bespreken.
De voorzitter van Radio Maria in de wereld 
Vittorio Viccardi hij nam ook deel aan de 
bijeenkomst. Andere voorzitters van Radio Maria 
in Afrika die aan die bijeenkomst deelnemen zijn 
afkomstig uit Nigeria, Congo DRC, Uganda, Sierra 
Leone, Burundi, Rwanda, Kameroen en Tanzania. 
De opleiding, die twee dagen duurde was 
gericht op het versterken van de operationele 
aspecten van hun radiostations.

WERELDFAMILIE
Vormingsdagen voor de nieuwe programmadirecteurs van Radio 
Maria’s in Afrika en in Europa! Gedurende een week hebben 
verschillende nieuwe programmadirecteurs voor Radio Maria’s in het 
continent Afrika en het continent Europa een vorming kunnen volgen 
in de gebouwen van de Wereldfamilie van Radio Maria in Erba, in 
het noorden van Italië. Naast vorming en uitleg over de structuur 
van Radio Maria was er natuurlijk ook tijd om samen te bidden. De 
deelnemers hebben dagelijks samen de Heilige Mis gevierd en de 
rozenkrans gebeden. Ook was er tijd voor ontspanning! Er werd af en 
toe ook een programma ‘live’ uitgezonden of opgenomen vanuit de 
studio’s die zich in de gebouwen van de Wereldfamilie bevinden.
Enkele directeurs van Radio Maria’s in Afrika hebben ook een bezoek 
gebracht aan Radio Maria Duitsland (Radio Horeb). 

Ze hadden er ook een vorming met de verantwoordelijke van de wereldfamilie voor het 
continent Afrika, Jean-Paul Kayihura. Ze zijn ook naar Rome afgereisd en daar hebben ze 
onder andere de studio’s van de wereldfamilie in Rome bezocht.

RADIO MARIA ENGELAND
Op de feestdag van de Aartsengelen is de Londense 
studio van Radio Maria England officieel ingezegend! De 
nieuwe studio is gevestigd in de Sint Dominicus Priorij, 
een Rozenkransheiligdom in Noord-Londen. De Heilige Mis 
werd opgedragen door Monseigneur John Sherrington, de 
hulpbisschop van het bisdom Westminster. 
Ook aanwezig waren de nieuwe priesterdirecteur pater Toby Lees, de voorzitter van Radio 
Maria Engeland Charles Wilson, maar ook vertegenwoordigers van de Wereldfamilie van 
Radio Maria: de voorzitter Vittorio Viccardi, pater Andreas Schätzle van het secretariaat van 
de redacties van Radio Maria en Raffaele Galati, de continentale vertegenwoordiger voor 
Europa.
De hoofdstudio van Radio Maria Engeland bevindt zich in de stad Cambridge (ingezegend 
in oktober 2020) waar het uitzendt op een DAB-frequentie, naast die in Londen waar een 
nieuwe basis nodig was voor redactionele en promotionele doeleinden.
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Voor deze reportage was Radio Maria welkom in de spreekkamer van het karmelietessenklooster 
van de Rosier voor een ontmoeting met zuster Maria-Margareta. De Rosier is een rustig straatje 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin 14de eeuw en haar naam dankt aan een zekere 
Pauwel Rosier, die eigenaar was van de gronden. Aan de zuidzijde van de straat bevinden 
zich eerder kleine huizen met oude kern vernieuwd en aangevuld in de 19de eeuw. Naast het 
karmelietessenklooster, aan de noordzijde, zijn er prachtige patriciërswoningen uit 16de, 17de 
tot 18de eeuw. Het klooster zelf stamt uit de zeventiende eeuw en is gelegen in het hartje van 
Antwerpen tussen het trendy Zuid, het bruisende Eilandje, de historische stadskern en de vele 
winkelstraten tussen Bredestraat en Vleminckveld.

Op Op 
kloosterklooster
bezoekbezoek

Karmel
Rosier

Antwerpen

ROSIER 22
In 1612 kwamen drie Spaanse karmelietessen 
in Antwerpen aan om er een klooster te 
stichten. Het huisje op de Sint-Jacobsstraat 
bleek al snel te klein zodat reeds in 1615 een 
grond werd aangekocht op de Rosier, toen 
nog buiten de stadskern gelegen. Op dat 
moment bestond de straat uit enkele kleine 
huizen en een boomgaard. De Zalige Moeder 
Anna van Sint-Bartholomeüs, een naaste 
medewerkster en vertrouwelinge van de 
Heilige Teresa van Avila, zei toen ze deze plaats 
zag: “Het is hier, dat de zang van de vogels 
onze geest tot ingetogenheid zal brengen. De 
aartshertogen Albrecht en Isabella legden 
de eerste steen van de eerste kloosterkerk op 
15 augustus 1615. Ook de kloostergebouwen 
met de refter, de recreatiezalen en de kamers 
van de zusters, de cellen genaamd, zijn 
gebouwd vanaf 1615. Tot die tijd gaat zeker 
ook de traditionele lijstgevel, de zogenaamde 
gevel van de ‘Infante’ terug, een gevel van elf 
traveeën, twee bouwlagen en leien zadeldak 
met drie dakkapellen. De overige vleugels 
met werk- en studeervertrekken, infirmerie 
en pandhof zijn mogelijk van iets latere 

datum. De vleugel aan de straatzijde werd 
bijgebouwd in 1653. In de tuin bevindt zich ook 
een retraitehuisje, gebouwd in 1760. Het huidig 
klooster bevindt zich nog steeds op dezelfde 
plaats. De Zalige Anna verbleef er tot aan 
haar dood in het jaar 1626. In 2012 werd in de 
kathedraal van Antwerpen de vierhonderdste 
verjaardag gevierd van de stichting van de 
karmelietessengemeenschap.
 Bij onze aankomst opende zuster portierster 
voor ons de mooie renaissancepoort 
uitgewerkt met blauwe hardsteen, zodat we 
de auto op de binnenplaats van het klooster 
konden parkeren. De zuster bracht ons naar de 
al even historische spreekkamer uit 1640.

KARMELGEMEENSCHAP
Op dit moment bestaat de communauteit 
uit negen zusters. De jongste zuster is 48 en 
de oudste 93. Drie zusters zijn overgekomen 
uit de Filipijnen en één zuster is afkomstig uit 
Japan. Zuster Maria-Margareta werd tijdens 
het recente kapittel gekozen tot priorin van 
de gemeenschap voor een periode van drie 
jaar. De Spaanse Karmel van waaruit de 
karmelgemeenschap in Antwerpen in de 

Joris Abts
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zeventiende eeuw werd gesticht 
is afkomstig uit het Heilig Land. De 
Profeet Elia wordt aanzien als de 
stichter, in die zin dat de spiritualiteit 
terugkeert naar het getuigenis van 
zijn leven: “God leeft. Ik sta voor zijn 
aanschijn.” De priorin legt ons uit wat 
dit voor haar betekent: “Het is leven 
vanuit het geloof in een God die leeft 
en dit aanvaarden. God laten God 
zijn. De Karmel is Gods dienst en 
dienst van de medemens. De nadruk 
ligt ook heel sterk op gemeenschap 
vormen. Een karmelgemeenschap is 
eigenlijk een familie. Oorspronkelijk 
streefde men ernaar om in kleine 
gemeenschappen  te leven zoals de 
groep van de Twaalf Apostelen rond 
Christus.”
De dag van de karmelietes bestaat 
vooral uit gebed: het getijdengebed, 
de viering van de eucharistie en twee 
uur van stil gebed. De invulling van dit 
stil gebed bestaat voor zuster Maria-
Margareta uit de overweging van het 
evangelie van de dag: “Het Evangelie 
is altijd opnieuw actueel. Ik laat het 
telkens opnieuw gebeuren. Ik laat 
Jezus opnieuw spreken. Bijvoorbeeld 
Jezus is aan het bidden. Ik laat dat 
opnieuw gebeuren. De leerlingen 
komen bij Hem en vragen: “Heer, leer 
ons bidden.” Jezus antwoordt: “Als ge 
bidt, zegt dan: Onze Vader…” Ik betrek 
bij mijn gebed alle mensen. Ik bid in 
naam van alle mensen. De kracht 
van het gebed is God laten God zijn 
en Jezus te laten handelen in het ‘nu’. 
Dit geloven, die hoop beleven en die 
liefde, die eerbied, die aanbidding 
voor God, voor Jezus en hun beiden 
Geest. En tegelijkertijd die grote 
kommer, die grote passie voor alle 
mensen van de hele wereld. Wij zijn 
hier in naam van alle mensen om God 
voortdurend en op elk moment God 
te laten zijn en Jezus onze Verlosser, 
onze Vredevorst, onze Redder, onze 
Vriend, onze Bruidegom te laten zijn.”
 ‘s Middags en ’s avonds is 

er een gemeenschappelijk 
ontspanningsmoment. Er zijn slechts 
enkele uren voor huishoudelijk werk: 
van half negen tot elf uur ’s morgens 
en van drie tot half vijf ‘s namiddags.
De zusters leven heel eenvoudig, 
helemaal vertrouwend op Gods 
voorzienigheid. Voor mensen die 
opgroeien in armoede is dit soms 
makkelijker dan voor anderen. Leven 
van wat mensen brengen is telkens 
opnieuw vertrouwen dat God voorziet 
in al onze noden. Al 64 jaar is zuster 
Maria-Margareta hier getuige van. De 
ene dag brengt er iemand appelen, 
een andere dag zijn het uien die 
ergens werden opgeraapt op een 
veld na de machinale oogst. Als het 
brood op is wordt er door een bakker 
uit de buurt voor brood gezorgd. Het 
wonder herhaalt zich iedere dag. Het 
zijn kleine schenkingen, geen grote 
erfenissen. Het herinnert de zusters 
eraan om ‘Abba’, zoals zuster Maria-
Margareta de Hemelse Vader noemt, 
te bidden om het dagelijks voedsel. En 
van wat er ontvangen wordt delen ze 
graag uit met mensen die nog meer 
behoeftig zijn. 

De Zalige Anna 
van Sint-Bartholomeüs
De Zalige Anna was ingetreden 
als ongeletterde lekezuster in de 
Karmel van Madre Theresia, die 
de Karmel hervormd had naar de 
oorspronkelijke spiritualiteit. Madre 
Theresia reisde vergezeld van 
Anna van Sint-Barholomeüs naar 
haar laatste stichtingen en is in 
1562 gestorven in haar armen. De 
Madre leerde haar schrijven en ze 
was gekend als haar secretaresse. 
Zuster Maria-Margareta heeft haar 
geschriften vanuit de archieven 
mogen bestuderen en wist ons te 
vertellen dat het handschrift van ‘La 
Santa’ mooi en sierlijk was terwijl dat 
van de Zalige Anna eerder hoekig 
was.  Na de dood van de Madre werd 

Zuster Maria-Margareta

Iedere zuster in de kleine gemeenschap heeft haar eigen persoonlijke 
weg. Sommige zusters zijn opgegroeid in de jaren zestig, in een tijd 
waarin het geloof minder alomtegenwoordig was. Voor zuster Maria-
Margareta was dit nog anders. Ze was negen jaar op kostschool bij 
de zusters Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Op een bepaald 
moment, als ze in haar laatste jaar van de humaniora zat, zei een 
vriendin haar opeens: “Ik ga mijn leven aan Christus geven”. Impulsief 
antwoordde ze: “Ik word nooit zuster en zeker geen bruine.” Maar 
door dat woord van die vriendin was haar hart geraakt en vanaf 
die dag stond haar roeping vast. Die eenvoudige zin had haar zo 
getroffen. Uiteindelijk trouwde de vriendin en trad zij in bij de Karmel. 
Haar jeugd heeft haar een grote liefde voor de natuur nagelaten. 
Ze heeft mooie herinneringen aan de vakanties te Anseremme 
bij Dinant. Bepalend voor haar roeping waren de maandelijkse 
bezoeken van de jonge paters Jezuïeten aan de parochie waar ze 
toen verbleef voor de bijeenkomsten van de H. Hartbond. Met deze 
jonge priesters en seminaristen kon ze over haar roeping praten 
en werd ze gesteund op haar weg. Ondanks haar eerder zwakke 
gezondheid verlangde ze ernaar in te treden in een klooster dat 
door de meesten als heel streng wordt ervaren. Ondertussen is ze 
al 64 jaar karmelietes. Tienmaal zou ze opnieuw intreden en die weg 
gaan. Ze heeft geen enkel ogenblik spijt gehad en is altijd gelukkig 
geweest in haar roeping. Voor zuster Maria-Margareta verschilt de 
weg van een karmelietes niet zo erg van een andere roeping: “Mens 
en medemens zijn. Elkaar dragen, verdragen, aanvaarden, elkaar 
vertrouwen geven en samenleven. Het huwelijk is voor haar vaak 
een grotere uitdaging: “Wij zijn allen gericht naar Christus. We zijn 
allemaal ingetreden met dezelfde bedoeling.”
Ook al is het leven als karmelietes een verborgen leven, toch kan het 
ook missionair zijn. Zuster Maria-Margareta getuigt: “Kijk bijvoorbeeld 
naar het gesprek van een medezuster met een verzorgster bij 
haar sterfbed. We doen niet aan apostolaat. Maar die verzorgster 
krijgt haar roeping bij het verzorgen van die zieke medezuster”. De 
keuze voor het slotklooster of het apostolaat kan voor sommigen 
een innerlijke strijd teweegbrengen. Het leven in een slotklooster 
stelt niet zoveel voor: gebed, mooie liturgie, stilte en verder een 
eenvoudig huishouden waar moet gekookt, gewassen en gepoetst 
worden en waar men samen is als in een familie. Leven voor God, 
mede in naam van heel de wereld. Voortdurend bidden, zoals met 
de psalmen: “Hoe lief is mij uw woning Heer der hemelmachten. Mijn 
ziel verlangt en hunkert naar Uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn 
wezen gaan juichend uit naar U, de God die leeft.” Tussen twintig 
voor zes en half zeven wordt er door de zusters al gebeden voor 
‘mensen die op vakantie gaan’, ‘voor zieken en stervenden’…  Het 
gebed begeleidt ook alle handelingen gedurende de dag: “Zegen 
onze maaltijd en denk aan de vluchtelingen en de kinderen die geen 
voedsel hebben.” De roeping van zuster Maria-Margareta is leven 
vanuit het geloof dat God naar ons luistert en voortdurend met ieder 
van ons bezig is. Vanuit dit geloof kan men voortdurend bezig zijn 
met zijn medemens, maar vanuit Christus en door Hem.
De woorden van haar vriendin ‘ik ga mijn leven geven aan Christus’ 
hebben haar haar hele leven begeleid. Jezus Christus is voor haar 
alles. In haar gebedenboek zit een afbeelding met een icoon van 
Christus. Ook Onze-Lieve-Vrouw, die voor haar is als de ‘de eerste 
van de apostelen’ verwijst haar telkens naar Christus. Op 25 maart 
1957, op het feest van Maria Boodschap, trad ze in bij de Karmel.
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de Zalige Anna aangeduid om 
samen met andere zusters 
naar Frankrijk te trekken voor 
nieuwe stichtingen. Omdat ze 
geleefd had met de Heilige 
Theresia en de spiritualiteit zo 
goed kende en beleefde werd 
haar gevraagd om koorzuster 
te worden ook al was ze in 
haar hart graag lekezuster 
gebleven om ten volle ten 
dienste te kunnen staan 
van haar gemeenschap. 
Vanuit Frankrijk is ze naar 
Antwerpen gekomen. Op 
het moment van haar dood 
in 1626 waren er 21 zusters, 
afkomstig uit de omliggende 
landen. Meer dan de relieken 
zijn haar geschriften die 
ons zijn achtergelaten in 
haar eigen handschrift een 
bijzondere schat waarin we 
haar spiritualiteit, haar geest 
en haar leven terugvinden. 
De Zalige Anna heeft meer 
brieven nagelaten dan de 
Heilige Theresia en heeft 
tweemaal haar autobiografie 
geschreven. “Is er iets mooiers, 
iets van grotere waarde dat 
een moeder kan nalaten 
aan haar kinderen?” drukte 
zuster Maria-Margareta ons 
op het hart. In dit handschrift 
vertelt de Zalige Anna over 

de vertrouwelijke omgang 
waarmee ze vanaf haar drie 
jaar omging met Christus. 
Over de dood van haar 
ouders en hoe ze getroost 
werd door het gezelschap 
van de Heer Jezus tijdens de 
eenzame jaren als herderin. 
Over het moment waarop 
haar broers haar willen 
uithuwelijken schrijft ze: “Op 
zekere dag verscheen Jezus 
me, nu vrij groot geworden, 
als van mijn leeftijd en zeer 
mooi... Het leek wel of Hij met 
mij opgroeide. Hij sprak: ‘Ik 
ben degene die ge liefhebt en 
die ge huwen moet’.” 
In haar geschriften vertelt 
ze ook zelf hoe ze tweemaal 
door God werd geleid om de 
hele nacht met opgeheven 
handen te bidden voor de 
stad. Tweemaal werd de stad 
wonderlijk gespaard. In een 
extase van liefde aanschouwt 
ze op haar sterfbed de Heilige 
Drieëenheid. De laatste uren 
voor haar dood deelt ze in het 
verlossend lijden van haar 
bruidegom Christus. Na het 
zegenen van de zusters sterft 
ze op zondag 7 juni 1616. In de 
kloosterkerk bevindt zich het 
reliekschrijn met het gebeente 
van de zalige stichteres. 

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD
Beste broeders en zusters,

Door Radio Maria Maria 
België is mijn  vorming 
als jonggedoopte, vijf 
jaar geleden, erg solide, 
praktisch en diepgaand.
Zo veel dank. Mijn leven 
heeft een nieuwe betekenis 
gekregen. 
Mijn favorieten zijn ‘Heiligen 
Getuigen’ en de gebeden.

Groetjes Maurice

Reactie op het 
programma ‘Boecat’ op 

onze webpagina

Beste voorlezer, het is 
een mooi verhaal en heel 
aangenaam geschreven.
Maar ik ben zo blij dat u dit 
voor mij hebt voorgelezen.
Ik heb er oh zo van 
genoten!!! Je leest zo 
prachtig voor!!! Vele 
passages heb ik meerdere 
malen beluisterd. Dank je 
wel. Vriendelijke groeten.

Katelijne

Reactie op verzending 
DAB+ radio

De nieuwe DAB+radio staat 
nu vast gezet op Radio 

Maria. Jullie zijn een echte 
houvast voor velen.

Heilige Gertrudis 
van Helfta 

† 17 november 1302
gedachtenis 16 november

Deze Thuringse heilige uit het Heilig Roomse 
Rijk leefde in dezelfde tijd als koning Filips de 
Schone en Pieter de Coninck in onze streken. 
Ze zou geboren zijn in dezelfde mijnstad als 
waar later Maarten Luther ter wereld kwam.  
Toen waren er in de samenleving belangrijke 
debatten gaande over hemel, hel en vagevuur. 
Waarschijnlijk verloor Gertrudis heel vroeg haar 
ouders, toen ze nog geen zes jaar was. Rond 
diezelfde tijd nam een nabijgelegen klooster 
haar op in hun midden. Zuster Mechtilde, de 
jongere zus van de abdis Gertrudis, ontfermde 
zich over het kind. Het klooster van zusters 
benedictijnen. De wees Gertrudis ontving er 
een zeer degelijke opleiding. 
Van haar hand verschenen invloedrijke 
geschriften, waarvan Gezant van Goddelijke 
Liefde veruit het bekendste werd. Samen met 
andere zusters verzamelden ze overwegingen 
op de Schrift, de kerkvaders en meer 
eigentijdse geestelijke schrijvers als de heilige 
Bernardus van Clairvaux. 
Vanaf haar vijfentwintigste ontving Gertrudis 
vaak visioenen. Wat ze schreef verinnerlijkte 
daardoor bijzonder. Net zoals Ignatius van 
Loyola eeuwen later, pende ze geestelijke 
oefeningen neer. Haar hoofd en taalgevoel 
wende ze aan om haar medezusters te helpen 
in hun persoonlijk gebed en innerlijk leven. Daar 
hadden ze in het klooster herhaaldelijk om 
gevraagd, om hen te bemoedigen. Centraal 
daarbij was het heilig Hart van Jezus, waar 
de heilige Bernardus in zijn commentaar op 
het Hooglied ook over schreef. Zo ontving 
zuster Gertrudis een visioen op het feest van 
Johannes de Evangelist: Ze liet haar hoofd 
rusten bij de wond in de zijde van Christus 
en hoorde het kloppen van zijn hart. Zij vroeg 
Johannes of hij in de nacht van het Laatste 

Avondmaal Zijn hartkloppingen had gevoeld 
en waarom hij er nooit over gesproken had. 
Johannes antwoordde dat deze openbaring 
gereserveerd was voor latere tijden, wanneer 
de wereld, die koud geworden was, haar 
nodig zou hebben om haar liefde weer aan te 
wakkeren.
Gertrudis toonde teder medeleven voor 
zondaars en de zielen in het vagevuur. Vaak 
vroeg de zuster om voor hen te bidden. Zij 
wordt daarom aangeroepen ter ondersteuning 
van de lijdende zielen in het vagevuur. Het 
volgende gebed wordt toegeschreven 
aan Gertrude:  Eeuwige Vader, ik bied u het 
kostbaarste bloed van uw goddelijke Zoon, 
Jezus Christus, aan in vereniging met de 
Missen die vandaag over de hele wereld 
worden gezegd, voor alle heilige zielen in het 
vagevuur, voor zondaars overal, voor zondaars 
in de universele Kerk, voor diegenen in mijn 
eigen huis en binnen mijn gezin. Amen. 
Op het einde van haar leven droeg ze haar 
ziekte, naar mate haar pijnen erger werden, 
met meer vreugde. Een van Gertrudis 
medezusters zag bij haar sterven haar 
ziel rechtstreeks naar het Hart van Jezus 
vertrekken. Het Hart opende zich om ze te 
ontvangen. 

HEILIGE VAN DE MAAND
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Bezoek aan WZC Hestia 
in Wemmel voor uitzending 

van Menslievend

Op wOensdag 5 OktOber 2022 waren we Op bezOek bij wOOnzOrgcentrum Hestia in 
wemmel. we zijn in gesprek gegaan met medewerkers en bewOners en Hebben zO Het 
wOOnzOrgcentrum beter leren kennen.
OOk Hebben we met de bewOners de Heilige mis gevierd. Het was een fijne en mOOie 
namiddag!

Oplossing puzzel september

De leeswijzer
herbeluister alle voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

In de maand oktober mochten we  in De Leeswijzer 
opnieuw twee boeken aan u voorstellen.

Kapucijn Klaas 
Blijlevens brengt 
ons in contact met 
een grootmees-

ter van de mystiek, Jan Van Ruusbroec. 
Om de lezer in te leiden in enkele van 
Ruusbroecs mooiste mystieke teksten, zet 
Klaas Blijlevens drie dialogen in scène. 
Achtereenvolgens zien we een kluizenaar, 
een volgelinge van Clara van Assisi en 
een kartuizermonnik in gesprek gaan met 
Jan van Ruusbroec. Deze personages zijn 
wel degelijk historisch en ze voeren ons 
naar de kern van Ruusbroecs spirituali-
teit. Hun dialogen met Ruusbroec wer-
den echter gefingeerd. Klaas Blijlevens 
schreef ze op basis van zijn uitgebreide 
kennis van Ruusbroec en brengt zo diens 
ideeën tot leven op een voor iedereen 
boeiende en toegankelijke manier.

Klaas Blijlevens werd geboren in 1938 in 
Nederland, trad in 1956 in bij de kapu-
cijnen en werd in 1963 priester gewijd. 
In 1976 kwam hij naar Vlaanderen
en was meer dan 20 jaar pastor in het 
psychiatrisch ziekenhuis in Ieper. De 
aandacht voor onze eigen mystici kreeg 
meer diepgang toen hij zich vanaf 1990 
dankzij het Ruusbroecgenootschap 
in Antwerpen kon verdiepen in onze 
Middelnederlandse mystiek.

Auteur: Pater Klaas Blijlevens, ofm cap.
Kostprijs: € 24,95
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 9789085286196

Ruusbroek in 
gesprek met 
drie vrienden 

Zonder twijfel is David 
een van de belang-
rijkste figuren uit de 
Bijbel. Hij is er de ko-
ning die Jeruzalem tot 
hoofdstad van Israël maakte en de eerste 
voorbereidingen trof voor de bouw van de 
tempel door zijn zoon Salomo. Hij geldt er 
als de grondlegger van de Davidische dy-
nastie en de voorloper van de te verwach-
ten Messias. Bijna zestig keer komt zijn 
naam voor in het Nieuwe Testament en 
Jezus wordt er ‘zoon van David’ genoemd.
De Didachè-studiedagen Bijbel, die jaar-
lijks in Leuven worden georganiseerd door 
de Vlaamse Bijbelstichting in samen-
werking met de Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven, 
waren in 2021 gewijd aan David. Er werd 
nader ingegaan op de historische achter-
grond, de narratieve opbouw en de theo-
logische betekenis van de verhalen over 
David in de boeken Samuël, Koningen en 
Kronieken.
 
In dit boek worden de teksten van de le-
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Koning 
David in de 
Bijbel en 
daarna 

BIDDENDE MOEDERS
Met het programma Biddende Moeders geven we aan onze luisteraars de mogelijkheid om zich 
te verenigen met de zorgen die vele moeders (en ook vaders natuurlijk) met zich meedragen. 

U kan elke 1ste en 3de maandag van de maand om 13u samen met de Biddende Moeders bidden 
op Radio Maria voor uw kinderen, kleinkinderen en voor de kinderen die u zijn toevertrouwd. 

Oplossing puzzel van september

Oplossing prijsvraag van september:
5 x
Dhr. Daniël Van der Sypt 
ontvangt een DAB+ radio.

puzzel: zOek de zes verscHillen tussen beide fOtO’s!
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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

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
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

MAANDAG 7/11 DINSDAG 8/11 WOENSDAG 9/11 DONDERDAG 10/11

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

PROGRAMMA   7-13 november 2022
VRIJDAG 11/11 ZATERDAG 12/11 ZONDAG 13/11

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

MAANDAG 14/11 DINSDAG 15/11 WOENSDAG 16/11 DONDERDAG 17/11

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 Rozenkrans vanuit Kibeho 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 Kathovisie 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   14-20 november 2022
VRIJDAG 18/11 ZATERDAG 19/11 ZONDAG 20/11

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

Religieuze Poëzie Nonkel Pater weer achternaRozenkrans vanuit Kibeho Grootouders aan het woord Menslievend EucharistievieringKruisweg



MAANDAG 21/11 DINSDAG 22/11 WOENSDAG 23/11 DONDERDAG 24/11

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

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 9:50

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke lectuur 10:30 10:30

13:00 Biddende Moeders 13:00 Kathovisie 13:00 13:00

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

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

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

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

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 20:30

PROGRAMMA   21-27 november 2022
VRIJDAG 25/11 ZATERDAG 26/11 ZONDAG 27/11

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 Mariathon Special 13:00 Mariathon Special

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 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 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

MAANDAG 28/11 DINSDAG 29/11 WOENSDAG 30/11 DONDERDAG 1/12

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 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk In Nood 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 Het Inzicht

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

PROGRAMMA   28 november - 4 december 2022
VRIJDAG 2/12 ZATERDAG 3/12 ZONDAG 4/12

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 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 Het zorgportret 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur
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Catechismus
NOVEMBER

3 -12 november
Meditaties bij het  

Evangelie
door Pater Patrick Lens

14-22 november
Hemel, hel en vagevuur

door E.H. Chris Butaye

25 -26 november
Maria Stella Maris

door E.H. Dirk Van der Linden

vanaf 28 november
Adventscatechese

 door E.H. Karlo Tyberghien

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

De rots in de branding MARIATHONDe Kerk leeft MARIATHON De week van Radio Maria Boecat Vivendo

Kerk in Nood Het zorgportretKathovisie Het Inzicht Pelgrim in eigen land Talitakoum Klassiekuur

MARIATHON



U, Vorst der volken, eren wij,
want eeuwig is uw heerschappij.
O Christus, hart en geest belijdt
uw liefdevolle majesteit.

De volken komen wijd en zijd
met hymnen, aan U toegewijd.
Wij stemmen in, wij roepen luid
U als de hoogste koning uit.

O Christus, grote Vredevorst,
bedwing wie U weerstreven dorst.
Breng al wie dwaalden weer bijeen
in éne schaapstal, om U heen.

Gij hebt aan ’t kruis met bloed bedekt
uw armen immers uitgestrekt,
en toonde uw hart, dat wreed doorwond
voor heel de wereld openstond.

Gij immers wilt aanwezig zijn
op ’t altaar onder brood en wijn,
uitdelend uit uw hart, dat bloedt,
uw heil en liefde in overvloed.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die heerst met milde majesteit.
U zij de lof in eeuwigheid
met Vader en de Geest gewijd.

Gekroonde Christus in de kerk van het Heilig Graf  (Torres del Río)


