
Afgiftekantoor 2099 
Antwerpen X
P 914880
maandelijks 
(behalve in augustus)

In ’t Oosten
waar de zon begint,
ontwaren Wijzen 
een groot licht,

150 jaar
Zusters van Don Bosco
p. 12

Heilige
SerafIm van Sarov
p. 17

Reliekschrijn van de 
driekoningen
p. 8

Januari
2023
Jaargang 11
Nummer 81



32

Moeder Gods
HH. Basilius de Grote en 
Gregorius van Nazianze
H. Naam van Jezus
H. Veerle
H. Raimundus van 
Penyafort, pr.
Openbaring van de 
Heer
(H. Goedele)
Doop van de Heer 
H. Hilarius, b. en krkl. 
Z. Valentinus Paquay, 
klg. 
Tweede zondag door 
het jaar
H. Antonius, abt
H. Fabianus, paus en 
Sebastianus, martelaar
H. Agnes, mgd. en mrt.
Derde zondag door het 
jaar
(H. Vincentius, diaken en 
mrt.)
H. Franciscus van Sales
Bekering van de H. 
Apostel Paulus
HH. Timoteüs en Titus, 
bb.
H. Angela Merici, mgd.
H. Thomas van Aquino, 
pr. en krkl.
Vierde zondag door het 
jaar
(H. Poppo, abt) 
H. Mutien-Marie Wiaux, 
klg.
 H. Johannes Bosco

goede wil. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt zal leven 
in eeuwigheid”. Het is zeker en vast niet voor niets dat de be-
tekenis van de naam “Bethlehem” “huis van het brood” is. En 
deze kribbe die te bezichtigen is in de “Santa Maria Maggiore” 
kan ons dus doen gedenken hoe Jezus Christus in ons eigen 
leven voedsel is dat ons sterk maakt en dat ons de mogelijk-
heid schenkt hoopvol uit te kijken naar de dag dat ook wij bij 
de Heer zullen aankomen.
In de Kerk wordt de inwijding van de basiliek toegewijd aan 
Maria gevierd op 5 augustus. In de eerste eeuwen van de 
Kerk bestond namelijk de traditie dat die datum de verjaar-
dag zou zijn van de Heilige Maagd Maria. Vandaag vieren we 
deze echter op 8 september, 9 maanden na de Onbevlekte 
Ontvangenis. Het verhaal deed de ronde dat het – op een 
miraculeuze wijze – tijdens de inwijding gesneeuwd had, 
en dit in het midden van de zomer in Rome. Daarom wordt 
vandaag de dag nog altijd, op diezelfde 5de augustus de ge-
dachtenis gevierd van Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw.
Hoe legendarisch het ook moge klinken, het feit wil dat Santa 
Maria Maggiore een belangrijke basiliek is die een teken is 
van een ware Mariadevotie. Ook paus Franciscus, sinds het 
begin van zijn pontificaat, hecht veel belang aan deze grote 
basiliek. Telkens wanneer hij op het punt staat om een bui-
tenlandse reis te ondernemen, gaat hij er bloemen schenken 
aan Onze-Lieve-Vrouw. In één van de zijkapellen hangt na-
melijk de icoon van de Moeder Gods, heil van het Romeinse 
volk. Een icoon waarvoor in de geschiedenis van de Kerk vele 
pausen hebben gebeden om zeer speciale genaden te be-
komen voor de stad Rome en voor de wereld.
Een bezoek aan de basiliek van de Heilige Maagd Maria de 
Meerdere is dus niet enkel een kunsthistorisch bezoek, maar 
een ware bedevaart, waarbij men met de hulp van Maria 
dichter kan komen bij God, bron van al het leven. Ook bij ons 
moeten we vaak op bedevaart gaan naar de kribbe die we 
in onze huizen hebben gezet. In deze kribbe hebben we de 
Emmanuel verwacht, God met ons. Laat ons hart blijvend 
zo’n kribbe zijn, een open hart vol verwachting. De Moeder 
Gods heeft ooit het goddelijk kind in een kleine kribbe gelegd. 
Vandaaruit is ons geloof en onze hoop ontstaan. En vandaag 
kan van waar ook ter wereld, met de hulp van de Maagd 
Maria, ons geloof ons brengen tot eeuwig leven.

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

Beste vrienden,

Wanneer men Rome bezoekt, of 
eerder nog wanneer men op be-
devaart naar Rome gaat, dan 
wordt er vaak verwacht dat men 
de vier grote basilieken bezoekt. 
Natuurlijk gaat men dan eerst 
naar de Sint-Pietersbasiliek als naar 
het hart van het Vaticaan en het hart 
van de Kerk. Ook de basiliek van Sint-Jan van 
Lateranen – de kathedraal van de paus – wordt niet vergeten. 
Iets buiten Rome hebben we de basiliek van de heilige apostel 
Paulus. De vierde basiliek, op een boogscheut van het hartje van 
het oude Rome, is deze die is toegewijd aan de Heilige Maagd 
Maria. Zij is tevens de vierde volgens de chronologische volg-
orde van bestaan. Gebouwd tussen 432 en 440 na Christus door 
paus Sixtus III na het Concilie van Ephese draagt deze mooie 
en grote basiliek de naam “Santa Maria Maggiore”. Tijdens het 
laatstgenoemde Concilie werd de Heilige Maagd Maria namelijk 
officieel bevestigd als de “Moeder van God”. De basiliek zal ge-
durende de eeuwen verschillende veranderingen aan het interi-
eur bekomen, waaronder verschillende prestigieuze mozaïeken.
Velen komen echter niet naar de mariale basiliek om enkel en 
alleen maar de grootte te aanschouwen of de grote kunstschat-
ten, velen komen er om te bidden bij de relikwie van de kribbe. 
Te midden van de basiliek, onder het hoofdaltaar bevindt zich 
namelijk deze zeer belangrijke relikwie die ons doet mijmeren 
naar het begin van onze verlossing. Rond het begin van onze 
jaartelling was er in Bethlehem een stal met daarin een kribbe. 
In deze kribbe – voederbak voor de dieren – werd het godde-
lijke kind gelegd dat het voedsel zal worden van de mensen van 
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”Een bezoek aan 
de Basiliek van 

de Heilige Maagd 
Maria de Meerdere.” 

God, schenk uw volk de 
barmhartigheid waar het om 
vraagt, opdat alle mensen weten 
dat er geen andere naam is die zij 
moeten aanroepen dan die van uw 
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
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Broeders en zusters, 
goedendag!

Vandaag wil ik stilstaan bij 
de figuur van de Heilige Jozef 
als mens die droomt. In de 
Bijbel zoals in de cultuur van 
de oude volkeren werden 
dromen gezien als het 
middel waarmee God zich 
openbaart De droom is het 
symbool van het geestelijk 
leven in ieder van ons. De 
innerlijke ruimte die elk van 
ons geroepen is te ontwikkelen 
en te behoeden, een ruimte 
waar God zich openbaart 
en vaak spreekt. Maar we 
moeten ook beseffen dat in 
ieder van ons niet slechts 
de stem van God aanwezig 
is. Er zijn ook vele andere 
stemmen. Bijvoorbeeld, de 
stemmen van onze angsten, 
de stemmen van voorbije 

ervaringen, stemmen van 
hoop. En er is ook de stem van 
de Boze die ons wil misleiden 
en verwarren. Het is dus 
belangrijk om tussen al deze 
stemmen de stem van God 
te onderkennen. Jozef toont 
dat hij de noodzakelijke stilte 
heeft geleerd en bovenal, dat 
hij de juiste beslissingen heeft 
genomen ten aanzien van het 
Woord dat de Heer inwendig 
tot hem spreekt. Het zal ons 
goed doen vandaag zijn vier 
dromen te bekijken - in het 
Evangelie weergegeven - om 
te verstaan hoe wij ons te 
gedragen hebben ten aanzien 
van Gods openbaring. Het 
Evangelie verhaalt ons vier 
dromen van Jozef.

Eerste droom
In de eerste (cf. Mt 1,18-25) 
helpt de engel Jozef het 
probleem oplossen dat hem 
overvalt door de boodschap 
dat Maria zwanger is. “Terwijl 
hij dit overwoog, verscheen 
hem in een droom een engel 
van de Heer die tot hem sprak: 
‘Jozef, zoon van David, wees 
niet bevreesd Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen; het kind in 
haar schoot is van de Heilige 

Geest. Zij zal een zoon ter 
wereld brengen die gij Jezus 
moet noemen, want Hij zal zijn 
volk redden uit hun zonden’ 
(vv 20-21). Zijn antwoord 
kwam meteen: “Toen Jozef 
uit zijn slaap wakker werd, 
deed hij zoals de engel van de 
Heer hem had opgedragen” 
(v 24). Vaak confronteert het 
leven ons met toestanden 
die we niet verstaan en die 
schijnbaar onoplosbaar zijn.
Bidden betekent, in dergelijke 
situaties, aanvaarden dat de 
Heer ons aanduidt wat juist is 
te doen.
Inderdaad, vaak doet het 
gebed ons ervaren wat de 
uitweg is, hoe die situatie op 
te lossen. Geliefde broeders 
en zusters, de Heer laat nooit 
een probleem toe zonder ons 
ook de noodzakelijk hulp te 
bieden om het op te lossen. 
Hij laat ons niet alleen in het 
vuur. Hij gooit ons niet voor de 
leeuwen. Neen, wanneer de 
Heer ons een probleem doet 
zien, of een probleem aan 
het licht brengt, geeft Hij ons 
steeds het inzicht, de hulp, 
zijn aanwezigheid om eruit te 
geraken, om het op te lossen.

Tweede droom
De tweede openbarende 
droom van Jozef gebeurt 
wanneer het kind Jezus in 
gevaar is. De boodschap is 
duidelijk: “Sta op, neem het 
Kind en zijn moeder, vlucht 
naar Egypte en blijf daar tot ik 
u waarschuw, want Herodes 
komt het Kind zoeken om het 
te doden” (Mt 2,13). Zonder 
aarzelen gehoorzaamt Jozef: 
“Hij stond op en week in de 
nacht met het Kind en zijn 
moeder naar Egypte uit. Daar 
bleef hij tot aan de dood van 
Herodes” (vv 14-15). In de loop 
van ons bestaan beleven wij 
allen gevaren die ons leven 
bedreigen of dat van onze 
geliefden. Bidden betekent, in 
dergelijke situaties, de stem 
beluisteren die in ons, zoals bij 
Jozef, de moed kan opwekken 
om zonder aarzelen die 
moeilijkheden aan te pakken.

Derde en vierde droom
In Egypte kijkt Jozef uit naar 
het teken van God om naar 
huis te kunnen terugkeren. 
Dat is precies de inhoud van 
de derde droom. De engel 
openbaart dat zij die het Kind 
wilden doden gestorven zijn 
en geeft de opdracht met 
Maria en Jezus naar huis 
terug te keren (cf. Mt 2, 19-20). 
Jozef “stond op, nam het Kind 
en zijn moeder en ging naar 
het land Israël” (v 21). Precies 
tijdens de terugreis, “Toen hij 
echter hoorde, dat Archelaüs 
in plaats van zijn vader over 
Juda heerste, vreesde hij 
daarheen te gaan” (v 22). 
Dan gebeurt de vierde 
openbaring: “van Godswege 
in een droom gewaarschuwd, 
begaf hij zich daarom naar 

het gebied van Galilea. Hier 
aangekomen vestigde hij zich 
in een stad Nazaret geheten” 
(vv 22-23). Ook angst maakt 
deel uit van het leven en heeft 
nood aan ons gebed. God 
belooft ons niet dat we nooit 
angst zullen kennen. Maar 
God helpt ons erdoor.
De kracht van het gebed doet 
licht schijnen in de duisternis.

Kinderen met problemen
Op dit ogenblik denk ik aan 
de vele mensen die door de 

zwaarte van het leven worden 
verpletterd en niet meer in 
staat zijn te hopen noch te 
bidden. Moge de Heilige Jozef 
hen helpen open te komen 
voor het gesprek met God, om 
licht, kracht en vrede terug te 
vinden. In denk aan de ouders 
bij de problemen van hun 
kinderen. Kinderen met vele 
ziekten, zieke kinderen, ook 
met blijvende ziekten. Zoveel 
pijn. Ouders die verschillende 
seksuele geaardheden bij hun 
kinderen zien. Hoe hiermee 

Sint-Jozef, de dromer.

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 26 januari 2022

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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omgaan, de kinderen begeleiden en zich niet 
verbergen achter een veroordelende houding. 
Ouders die hun kinderen zien vertrekken en 
sterven en ook – wat veel droeviger is zoals 
we dagelijks in de krant lezen – kinderen 
die dwaas doen en omkomen in een auto-
ongeluk. Ouders die zien dat hun kinderen op 
school niet meekunnen en niet weten wat te 
doen… Zoveel problemen van ouders. Laten we 
nadenken hoe we hen kunnen helpen. En aan 
die ouders zegt ik: weest niet bevreesd. Zeker, 
er is lijden. Veel lijden. Maar denkt aan de wijze 
waarop Jozef de problemen heeft aangepakt 

en vraagt Jozef jullie te helpen. Veroordeel 
nooit een kind. Het ontroerde mij toen ik in 
Buenos Aires met de bus voorbij de gevangenis 
kwam en de mensen in rij zag aanschuiven 
om de gevangenen bezoeken. De moeders 
ontroerden mij omdat zij ten aanzien van een 
kind dat zich vergist heeft en in de gevangenis 
zit, het niet aan zijn lot overlaten, maar ervoor 
opkomen en het trouw blijven. Die moed, de 
moed van vaders en moeders, die steeds de 
kinderen nabij blijven, altijd.
Laten we de Heer vragen aan alle vaders en 
aan alle moeders de moed te geven die aan 
Jozef werd geschonken. En ook bidden dat de 
Heer ons in die omstandigheden zou helpen.

Naastenliefde
Het gebed is echter nooit een abstract of 
intimistisch gebaar zoals spiritualistische 
bewegingen beweren die meer gnostisch 
dan christelijk zijn. Neen, dat is het niet. Gebed 
is altijd en onlosmakelijk verbonden met 
naastenliefde. Slechts wanneer we gebed en 
liefde verbinden, liefde voor de kinderen zoals 
ik net zei of voor de naaste, kunnen we de 
boodschap van de Heer verstaan. Jozef bad, 
werkte en beminde – drie mooie dingen voor 
ouders: bidden, werken, beminnen. Daarom 
heeft hij steeds het nodige gekregen om de 

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 
HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN 
ZIJN WERELDWIJDE 

GEBEDSNETWERK 

JANUARI

Voor opvoeders
Wij bidden dat opvoeders 
geloofwaardige getuigen mogen 
zijn, die broederschap onderwijzen 
in plaats van concurrentie en 
vooral de jongste en meest 
kwetsbare mensen helpen.

De Herinnering

beproevingen van het leven aan te kunnen.
Laten we ons aan hem en aan zijn voorspraak 
toevertrouwen.

Heilige Jozef, 

jij bent de man die droomt,
leer ons het geestelijk leven beleven
als de inwendige plaats waar God
zich openbaart en ons redt.
Neem de gedachte van ons weg
dat bidden nutteloos is;
help ieder van ons beantwoorden
aan wat de Heer ons aanwijst.
Dat onze redeneringen doordrongen 
mogen zijn van het licht 
van de Heilige Geest, 
dat ons hart bemoedigd wordt 
door Zijn kracht
en onze angst overwonnen worden
door zijn barmhartigheid. 
Amen.

In dit nieuwe programma nemen we, 
aan de hand van een foto de tijd voor een langer gesprek 

met gasten die velen onder u zullen kennen. 
Langs een door hun gekozen herinnering 
hebben we het over hun blik op het leven, 

het innerlijke, geloven en God.

Radio Maria wenst aan u allen 

een zalig en gezegend Nieuwjaar!

De eerste uitzending 
is op maandag 9 
januari om 20u15. 
Maandelijks kan u 
luisteren naar een 
nieuwe uitzending 
van dit nieuwe 
programma ‘De 
Herinnering’ op 
maandag van de 
tweede week van de 
maand om 20u15. 

Heruitzendingen 
zijn te beluisteren 
op zondag van 
dezelfde week om 
13u en iedere vierde 
en vijfde maandag 
van de maand om 
20u15 en de zondag 
daaropvolgend  om 
13u.
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Na de periode van de Advent, waar het 
wachten op de Messias wordt benadrukt, 
ontvangen we het mensgeworden Woord 
in de kribbe van Betlehem en vieren wij 
Kerstmis. Kort daarna zullen bij dezelfde 
kribbe de herders en de Drie Wijzen uit 
het Oosten neerknielen. Dit mooie feest 
wordt Epifanie genoemd of de Openbaring 
des Heren, bij vele mensen gekend als 
‘Driekoningen’.
Voor de Advent reisden twee Radio Maria-
pelgrims naar de stad waar de relieken 
van de Driekoningen rusten, Keulen in 
Duitsland! 
Ontdek samen met Pelgrim in eigen land, 
dat voor deze bijzondere tijd terug de 
landsgrenzen overschreed, deze oude 
stad en haar geschiedenis, ga met ons 
langs de prachtige Romaanse kerken, 
de restanten van het Romeinse rijk, bidt 
met ons aan het graf van de Heilige 
Albertus de Grote en met de Monastieke 
Gemeenschappen van Jeruzalem in de 
Sint-Martinuskerk en dit gedurende een 
prachtige pelgrimstocht met missie!

Hoor hoe de pelgrims onderweg zoeken 
naar goud, wierook en mirre om deze 
geschenken aan de voeten van de 
Driekoningen te leggen zodat ze ook dit 
jaar hun gaven tot bij de kerstkribbe 
kunnen brengen!’

Op zoek naar 
Goud, wierook en 
mirre in Keulen

Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 10u30 
en op zondag 

om 8u50

In de Dom van Keulen worden de relieken bewaard 
van de Driekoningen. Voor het programma ‘Pelgrim 

in eigen land’ ging Radio Maria op zoek naar
‘goud, wierook en mirre’, de bekende geschenken 
die de Driekoningen of Wijzen meebrengen om de 

pasgeboren Jezus te eren en te groeten. 

1. Sint-Andreaskerk 2. Sint-Andreaskerk interieur 
3. Mariazuil 4. Sint-Gereonkerk intereur 5. Heilige 
Maria in het Capitool interieur 6. Karmelklooster 7. 
H. Severin 8. Dom van Keulen interieur 9. Monastieke 
Gemeenschappen van Jeruzalem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land
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WERELDFAMILIE IN ROME
In de gebouwen van de 
wereldfamilie van Radio Maria 
in Rome hebben ze begin 
december alle kerstversiering 
geïnstalleerd. 

 
RADIO MARIA BRAZILIË 
Radio Maria Brazilië stuurde 
ook een mooie foto met de 
kerstboom! 

 

RADIO MARIA SPANJE
Promotie momenten voor Radio 
Maria Spanje, met belangrijke 
hulp van vrijwilligers!

 
RADIO MARIA HOREB
Enkele medewerkers van Radio Horeb (Radio Maria Duitsland) 
hebben een tijd van bezinning mogen houden in het Heiligdom 
van Onze-Lieve-Vrouw van Kibeho, in Rwanda. Het was een tijd 
van gebed, ontmoeting en bezinning.

 

RADIO MARIA SLOVAKIJE 
Ook voor Radio Maria Slovakije was het Mariathon tijd! Een 
speciale gelegenheid waarbij we samen Onze-Lieve-Vrouw 
vierden door middel van bijzondere uitzendingen. Met gebeden, 
offers en donaties hebben ze samen de aankoop van de 
ontbrekende apparatuur voor 3 zenders van Radio Maria 
gesteund: in Banská Bystrica, in Martin en in Žilina. “Met een 
marathon van gebed en missiewerk zaaien wij wat later rijke 
vruchten zal dragen.” 
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Medewerkers van Radio Horeb (RM Duitsland) op  bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Kibeho

RADIO MARIA OOSTENRIJK 

Tijd voor de Mariathon bij Radio Maria Oostenrijk! Een seizoen van dankbaarheid. Tijd om nieuw 
missionarisvuur aan te steken. Een tijd om te getuigen van wat God voor groots heeft gedaan in 
ons leven. Het waren zeer mooie en dankbare dagen. 

RADIO MARIA VENEZUELA
Een bijzonder dag  met bijzondere uitzendingen! Radio Maria Venezuela heeft onder anderen de 
Heilige Mis uitgezonden op maandag 5 december 2022 vanuit de parochie Onze-Lieve-Vrouw 
van Guadeloupe. En dit speciaal ter gelegenheid van het bezoek van de relikwie van het hart dat 
niet vergaan is van de zalige Maria de San José en het feest van 434 jaar aanwezigheid van de 
Augustinessen.

De Heilige Mis werd voorgegaan door Pater Eddy Polo. De zusters Augustinessen van het Heilige 
Hart van Jezus verzorgden de muziek. 

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Radio Maria is geen gewone 
radio. Je staat er mee op. Je 

gaat op stap met Jezus gans 
de dag. De meditaties, het 

enthousiasme en de muziek 
krijg je er gratis bij. En je gaat 

rustig met Jezus in jouw bootje 
slapen. En dat allemaal door 

schatten van mensen naar jou 
gebracht. Zomaar uit liefde. Heel 

veel  liefde. 

Cathy

(...) Ik wil nog even aanvullen 
dat er zeer veel programma’s 

zijn die ik op Radio Maria 
herbeluister. Ik heb bijvoorbeeld 

ook ontdekt dat de uitzendingen 
van ‘Talitakoum’ zeer vlug op 
de website staan, waar ik erg 

blij mee ben. Ook de zovele 
goede onderrichten van de vele 

priesters boeien me steeds, 
alsook de eucharistie en de 

rozenkrans liggen me nauw aan 
het hart.  (...)

Leen

Zopas hebben we een 
gift overgemaakt voor de 

Mariathon.
Ook in gebed zijn we dagelijks 

met jullie verenigd. Dankzij al de 
medewerkers van Radio Maria 

hebben we de mogelijkheid 
naar zinvolle en mooie 

programma’s te luisteren, en 
in gebed te zijn verenigd voor 

velen op deze wereld die erom 
vragen.

U zij allen gezegend in de Heer, 
ons steeds nabij.

Leo en lieve dochter Lutgart 

Zo een bemoedigende zender...

Met Gods zegen.
 

Daniel
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In Groot Bijgaarden, in de Brusselse rand bevindt zich het Provincialaat van de Zusters van Don 
Bosco. De gebouwen ernaast, het gebouw van de zustergemeenschap, de secundaire school 
en het internaat springen eerder in het oog als we toekomen op het adres voor onze afspraak. 
Radio Maria wordt hartelijk welkom geheten in de vergaderruimte van het provincialaat door 
de provinciale overste Zuster Hilde Bosmans, door de overste van de zustergemeenschap 
van Groot-Bijgaarden zuster Katelijn Vandekerckhove en door zuster Lies De Soete die o.a. 
werkzaam is op het internaat.

Op Op 
kloosterklooster
bezoekbezoek

150 jaar
Zusters 

van 
Don Bosco

Zusters van Don Bosco
“Leven in gemeenschap is een eerste element 
van de driepikkel waarop het leven van een 
zuster van Don Bosco steunt”, vertelt ons zuster 
Katelijn. “Leven in gemeenschap vraagt een 
inspanning maar het is ook de sterkte van 
het leven van de zusters van Don Bosco”. De 
zusters wonen minimum met drie zusters 
samen. Er is het gemeenschapsleven, het 
gebedsleven, het samen in de zending staan 
en dat ook met het gebed ondersteunen.  Bij 
het gebedsleven wordt vooral het ‘gebed van 
de Kerk’, het getijdengebed gevolgd. Zuster 
Hilde wijst er ons op dat het voor zusters, 
die op een school of een internaat werken, 
belangrijk is om van gebed en werk een 
eenheid te maken. Bij de gemeenschappen 
die fungeren als een rusthuis geeft het 
gebed de structuur van de dag aan. Er 
is een ochtend- en avondgebed. Op de 
meeste plaatsen is er ook dagelijks een 
eucharistieviering, sommigen volgen de 
eucharistie op Radio Maria. Tijdens de dag is 
er een bezoek voorzien aan het H. Sacrament. 

Op het einde van de dag is er de dagsluiting. 
Ook het rozenkransgebed maakt van het 
begin van de congregatie deel uit van het 
gebedsleven van de zusters van Don Bosco. 
Maandelijks wordt er ook een bezinningsdag 
aangeboden. “Dat alles maakt dat wij geen 
sociale werksters zijn”, vertelt zuster Katelijn. 
“Heel concreet wil ik naast de mensen staan. 
Ik vertrouw hen ook toe dat ik voor hen bid 
en ik weet ook dat anderen voor mij bidden. 
Professionaliteit is natuurlijk ook belangrijk. 
Het moet kloppen wat je doet. Ik vind het 
belangrijk om te leven alsof alle tijd voor de 
ander is, ook al is dat niet zo. Belangrijk voor 
mij is er te zijn voor de mensen, om mee 
te gaan met mensen, om te weten wat ze 
nodig hebben, om het even om welke nood 
het gaat: materieel, sociaal of emotioneel. 
Gewoon er zijn, een beetje in Gods naam. Je 
kan dat niet zonder zelf stil te worden, tijd te 
nemen voor meditatie en te bidden. Anders 
lukt dat niet.” De zusters van Don Bosco zijn 
inderdaad gekend omwille van hun sociaal 
werk, voor hun inzet bij de opvoeding van de 

Joris Abts
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kinderen en de jongeren. Ze laten zich 
hierbij inspireren door hun stichter 
Don Bosco en de sterke figuur van 
zuster Maria Mazzarello, aan wie 
door Don Bosco de stichting van de 
eerste zustergemeenschap werd 
toevertrouwd.
 
Zuster Maria Mazarello
Op ongeveer 150 km van Turijn 
bevindt zich het dorpje Mornese 
waar een groep jonge vrouwen, die 
zich dochters van de Onbevlekte 
noemden, zich inzetten voor de 
catechese, voor de opvang en 
animatie van de kinderen. Een 
priester, Don Pestarino, begeleidde 
deze jonge vrouwen en kwam op 
een bepaald moment in contact met 
Don Bosco. Hij is zo geboeid door Don 
Bosco dat hij vraagt om salesiaan 
te mogen worden. Don Bosco vraagt 
hem om als salesiaan in Mornese te 
blijven werken en de kleine groep van 
jonge vrouwen te blijven begeleiden. 
Binnen die groep valt de figuur van 
Maria Mazarello op door haar sterk 
karakter. Ze is een meisje van het 
dorp, haar vader is wijnboer. Ze 
heeft een sterke gezondheid tot zij 
zich tijdens een tyfusepidemie inzet 
voor de verzorging van de zieken en 
zelf tyfus oploopt. De ziekte en de 
verzwakte gezondheid oefenen een 
sterke invloed uit op haar geestelijk 
leven. Ze gaat in de leer bij een 
kleermaker om in haar onderhoud 
te kunnen voorzien. Samen met een 
vriendin begint ze daarop met de 
opvang van arme kinderen aan wie 
ze de kleermakerstiel aanleren. In 
1864 komt Don Bosco met een groep 
van zijn jongens tijdens de vakantie 
naar Mornese en ontmoet er Maria 
Mazarello die dadelijk aanvoelt dat 
ze te maken heeft met een heilige 
priester. Door de mensen van het 
dorp wordt er een college gebouwd 
voor de jongens van het dorp. Als het 
gebouw af is weigert de bisschop 
de toestemming te geven voor het 

openen van de school. In 1972 vraagt 
Don Bosco aan de groep van de 
‘Dochters van de Onbevlekte’ wie 
van hen mee wil gaan om in het 
gebouw dat door de dorpelingen was 
gebouwd hun intrek te nemen om met 
een nieuwe stichting hetzelfde te doen 
voor meisjes wat hij eerder begonnen 
was voor jongens. Elf jonge vrouwen 
leggen dat jaar hun religieuze 
geloften af. De kleine gemeenschap 
groeide pijlsnel aan zodat er in 1877 
al zusters samen met salesianen 
uitgezonden worden naar de 
missies. Er was een groot wederzijds 
vertrouwen tussen Don Bosco en 
zuster Maria Mazzarello. Ze wordt dan 
ook erkend als de medestichteres 
van de zusters van Don Bosco. Zuster 
Maria Mazzarello stierf in 1881 op 
44-jarige leeftijd. Ze werd in 1951 heilig 
verklaard.

Dochters van Maria Hulp der 
Christenen in Vlaanderen
België is het laatste land waar Don 
Bosco zelf nog betrokken is bij de 
stichting. Het is na een droom dat 
Don Bosco in 1887, kort voor zijn dood 
de toestemming heeft gegeven 
om salesianen en zusters naar Luik 
te sturen. De eerste stichting in 
Vlaanderen was in 1903, in Lippelo. 
Tot in 1969 vormde Vlaanderen en 
Wallonië, samen met Congo één grote 
provincie. Voor het 50-jarig bestaan 
van de Vlaamse provincie was er in 
2019 een feestjaar.
Op dit moment worden alle scholen 
van Don Bosco, zowel de scholen 
van de zusters als de scholen van de 
salesianen bestuurd door het DBOC 
(Don Bosco Onderwijscentrum). 
Bij een aantal van de scholen die 
gesticht zijn door de zusters bevindt 
er zich een gemeenschap in de 
onmiddellijke omgeving van de 
school. Dit is het geval in Heverlee, 
Boxbergheide, Kortrijk, Groot-
Bijgaarden en Wijnegem. Er zijn op 
dit moment vier internaten van de 

Zuster Katelijne 
Vandekerckhove
”Ik kom uit een klein West-Vlaams 
dorp Lendelede. Tijdens een 
klasbezinning in een slotklooster 
in Heule gingen we met een klein 
groepje stiekem op verkenning 
in het klooster en werd ik sterk 
getroffen door het leven van de 
zusters. Daarna is de gedachte 
zuster te worden wat gaan 
sluimeren. Ik ben verpleegkunde 
gaan studeren en beginnen werken. 
Ik was ondertussen actief in Jonge 
Kerk Brugge. Geloof en de persoon 
van Jezus fascineerden mij enorm. 
Ik verlangde ernaar mijn leven te 
kunnen uitbouwen zodat ik een 
klein beetje zou mogen gelijken op 
Jezus. Ik werkte als verpleegster 
met mensen met dementie tot 
dat ik op een bepaald moment 
een heel ernstige enkelkwetsuur 
kreeg en in tractie moest liggen. 
Mijn ouders werkten allebei op een 
school van Don Bosco. Mijn vader 
als klusjesman en mijn moeder 
als poetsvrouw. Ze kenden de 
zusters heel goed. Zo kwamen er 
heel wat invloeden vanuit de Don 
Boscogemeenschap binnen in ons 
huis. Terwijl ik daar in tractie lag 
kwam er een Salesiaan op bezoek 
die me het levensverhaal van Don 
Bosco gaf. Ik werd geraakt. Van 
dat moment af begon er voor 
mij een periode van observeren, 
bijvoorbeeld hoe de zusters bezig 
waren met de kinderen tijdens de 
vieringen in onze parochie Sint-
Anna. Op een bepaald moment 
volgde ik een stage voor een extra 
opleiding orthopedagogie op het 
internaat met lagereschoolkinderen, 
Kinderland. Ik bestookte de zuster 
vaak met vragen over het geloof, 
tot ik op een dag tegen haar zei: “Nu 
moet je me vertellen hoe ik zuster 
moet worden”. Vanaf dat moment 
is de bal beginnen rollen. Een jaar 
later ben ik ingetreden. Ongeveer op 
dat moment werd bij mijn moeder 
terminale kanker vastgesteld. 
Achteraf gezien is die periode een 
heel sterk fundament gebleken 
van mijn roeping. Ik heb de kans 
gekregen om mijn moeder bij te 
staan gedurende de hele periode 
van haar ziekte.”

Zuster Lies De Soete
Ik ben 21 jaar geleden ingetreden en 
heb 16 jaar geleden mijn professie 
gedaan. Ik ben opgegroeid in 
een gelovig gezin in Oostende en 
jarenlang misdienaar geweest. 
Toen ik acht jaar was, woonde ik 
een priesterwijding bij. Ik zag de 
jonge man plat op de grond liggen 
voor het altaar. Jezelf zo helemaal 
aan God geven, dat wilde ik ook. 
Zo ben ik er van jongs af aan mee 
bezig geweest om later zuster te 
worden, zonder eigenlijk te weten 
wat dit leven inhoudt. Ook wou ik 
iets doen met kleine kinderen. Later 
door de zusters van Don Bosco te 
ontdekken heb ik ontdekt dat je 
deze twee dingen kon combineren 
met mekaar. Op het moment van 
mijn studiekeuze dacht ik door 
godsdienstwetenschappen te 
studeren op een maatschappelijk 
aanvaardbare manier een stukje 
vorm te kunnen geven aan mijn 
geloof. Om zuster te worden moet 
je toch een beetje zot zijn, dacht ik 
op dat moment. Maar na een jaar 
studie bleef de vraag om zuster 
te worden naar boven komen. Een 
student stelde me voor om contact 
op te nemen met priester Koen 
Vanhoutte, die veel retraites preekte 
voor zusters en zeker moest weten 
waar er nog relatief jonge zusters 
waren in West-Vlaanderen. De 
zusters van Don Bosco waren één 
van de congregaties die genoemd 
werden. Door het werk van een 
Salesiaan in onze school had ik als 
kind de werking van ‘De Takel’ leren 
kennen waar kinderen begeleiding 
kregen bij hun schoolwerk en er zich 
samen konden ontspannen. Via 
e-mail heb ik contact opgenomen 
met de zusters van Don Bosco. Zo is 
de baan aan het rollen gegaan en 
ben ik een paar maanden daarna 
ingetreden in Heverlee.
 

Zuster Hilde Bosmans
Ik heb mijn professie gedaan in 
1993. Ik ben opgegroeid in een 
gelovig gezin. Tijdens mijn jeugd 
heb ik me vaak ingezet voor de 
Chiro en voor de speelpeinwerking. 
Ik kende Don Bosco vanuit de 
Salesiaanse parochie in Dilbeek 
waar ik ben opgegroeid. Er waren 
zusters van Don Bosco actief in 
de Lagere school en bij de Chiro. 
Mijn ouders kwamen allebei uit 
de Kajottersbeweging. Geloof en 
inzet was in ons gezin heel sterk 
verweven. Geleidelijk aan begon 
er iets aan mij te trekken, maar ik 
probeerde dat naast mij neer te 
leggen. Het was in de jaren negentig 
ook geen evidente keuze meer om 
te kiezen voor een leven als zuster. 
Ik heb alle vooroordelen over het 
religeuze leven leren kennen en 
overdacht. Na mijn studies heb ik 
twee jaar gewerkt als verpleegster 
op een neonatale afdeling. Als 
lid van de lekenbeweging binnen 
de Salesiaanse familie heb ik 
het geluk gehad om naar Turijn 
te kunnen gaan in het jaar van 
het honderdjarig overlijden van 
Don Bosco. Bij mijn terugkeer 
bleef ik worstelen met de vraag 
al dan niet zuster te worden. Het 
daaropvolgende jaar kon ik als 
gids mee op een reis naar Turijn 
en Mornese met de Medewerkers 
van Don Bosco. Een reis die me 
geholpen heeft om te durven kiezen 
voor religieus leven. 
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zusters van Don Bosco en in Brugge is er 
het huis ‘Mensa’ waar vrouwen en kinderen 
in moeilijkheden worden opgevangen. 
Zowel in Wijnegem als in Groot-Bijgaarden 
is de gemeenschap heel sterk vergroeid 
met het internaat. Verder zijn er nog een 
kinderdagverblijf en een CKG (Centrum 
voor Kind- en Gezinsondersteuning) waar 
zusters van Don Bosco een bestuursfunctie 
bekleden. Tijdens de vakanties worden door de 
zusters op vele plaatsen speelpleinwerkingen 
georganiseerd. Er zijn ook nog een aantal 
zusters die in het onderwijs een mooie zending 
vervullen. De zusters hebben er ook voor 
gekozen om zelf in te staan voor de zorg van 
oudere medezusters. Zo zijn er een aantal 
gemeenschappen die hier specifiek op gericht 
zijn zodat oudere medezusters niet moeten 
verhuizen naar een woonzorgcentrum. Van 
in het begin van de congregatie werd hier 
aandacht aan besteed, zodat de zusters 
zo lang mogelijk in een gemeenschap hun 
roeping kunnen beleven.

150 jaar zusters van Don Bosco
Dit jaar wordt wereldwijd de 150ste 
verjaardag gevierd van de congregatie. 
Een eerste activiteit was een verwendag 
voor de zusters. Een aantal leerlingen van 
het zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg 
uit Don Bosco Groenveld in Heverlee en van 
Don Bosco Groot-Bijgaarden trokken naar 

de gemeenschappen van Kortrijk, Groot-
Bijgaarden en Wijnegem om er alle zusters 
eens goed te verwennen. De aanwezige zusters 
konden genieten van een handmassage 
en andere vormen van relaxatie. Daarnaast 
werden er ook spel, taart, koffie en een leuke 
attentie voorzien. Alle lagere en secundaire 
scholen hebben werkvormen gekregen 
om deze verjaardag te vieren. Er zijn een 
viertal filmpjes gemaakt: ééntje rond het 
opvanghuis in Brugge, een ander rond 
de speelpleinwerking, een derde rond de 
internaten en een laatste rond de zorg voor de 
oudere medezusters. Op 23 september 2023 
zal het slot van het feestjaar gevierd worden 
met de volledige salesiaanse familie in Groot-
Bijgaarden. Bij het begin van het feestjaar 
kwam er vanuit de algemene raad van de 
congregatie een Rwandese zuster voor een 
officieel bezoek aan de Vlaamse provincie. 
Zr. Hilde: “Zo’n bezoek en het besef te behoren 
tot een wereldwijde familie is hoopvol. Leven 
in een geseculariseerde wereld is moeilijk en 
het is hoopvol te horen hoe het er in andere 
landen aan toe gaat. Op dit moment groeit 
de congregatie heel sterk in Azië en Afrika. 
In Vietnam is nog geen 1 % van de bevolking 
katholiek, toch zijn er meer dan honderd jonge 
meisjes die zich aanbieden om zuster van Don 
Bosco te worden. Ook in India zijn er heel wat 
nieuwe roepingen.”

Heilige Serafim van 
Sarov 

† 14 januari 1833

Deze Russische heilige uit de streek van Koersk leef-
de in dezelfde tijd als Lodewijk XVI van Frankrijk, die 
stierf door de guillotine. Gedoopt met de naam Pro-
chor, groeide hij op in de handelsfamilie Moshnin van 
Koersk, op een honderd kilometer van de huidige grens 
met Oekraïne. In zijn kinderjaren ontving Prochor een 
wonderlijke genezing op voorspraak van Onze-Lieve-
Vrouw van Kursk die in deze stad met een icoon wordt 
vereerd. Hij trok in zijn jeugd op bedevaart naar Kiev 
om raad. Een kleine maand dagreizen van Koersk, ten 
zuiden van Novgorod, trad hij op zijn negentiende toe 
tot het klooster van Sarov. Na jaren in het voetspoor te 
hebben gelopen van de monniken werd hij er pries-
ter binnen de gemeenschap en al snel geestelijk leider 
van het Diveyevo convent. Intussen droeg hij de naam 
Serafim, vurig of brandend in het Hebreeuws.
Daarna kreeg hij de toestemming om in eenzaamheid 
te leven. Nabijgelegen bossen boden een plek in de 
natuur voor een hut waar Serafim leefde als heremiet 
voor de komende vijfentwintig jaar. Groenten kweekte 
hij in het bos en gaandeweg weigerde de heilige man 
ook het brood van het klooster. Met de dieren die er 
leefden ging hij vriendschappelijk om. Zo bezocht op 
een dag een zuster zijn kluis maar rende bij haar aan-
komst verschrikt weg toen ze in de verte een beer zag 
bij de hut. Serafim riep de beer weg. Toen hij en de zus-
ter op een boomstronk zaten kwam de beer terug, die 
brood uit zijn hand at. Drie jaar zou hij enkel gras ge-
geten hebben. Zijn voeten zwollen soms totdat hij niet 
meer kon lopen.
Dieven hadden het gemunt op Serafim. Hij hakte hout 
toen ze hem overvielen. Met het handvat van zijn bijl 
knuppelde de bende tevergeefs om te horen waar hij 
zijn geld verborg. Hij hield er een bochel aan over. Ze 
vonden enkel een icoon van Maria. Serafim lieten ze 
voor dood achter. Toch nam de kluizenaar het op voor 
de dieven wanneer ze terecht stonden, en wanneer hij 
opnieuw op krachten was, bracht hij omwille van hun 
ziel drie jaar elke nacht door in gebed op een steen 
met de armen naar de hemel gericht. Een versterving 
die zijn omgeving toeschreef aan God, want het ver-

eiste buitengewone kracht voor zijn zwaar getekend 
lichaam. Later ontving hij een visioen van de Heilige 
Maagd Maria die hem uit zijn kluizenaarschap haalde. 
In zijn hermitage stond hij vanaf toen pelgrims toe om 
bij hem te komen biechten. De bezoekers zwollen aan 
tot honderden per dag, aangetrokken door de verha-
len van genezingen, de gave van de profetie en het 
doorschouwen van de ziel. 
Serafims opvallendste karaktertrek was zijn zachtheid 
tegenover anderen. Het laatste deel van zijn leven be-
groette hij zijn gasten met een buiging tot op de grond, 
een zoen en de uitroep “Christus is verrezen!” Iedereen 
die hij tegenkwam noemde hij “Mijn vreugde!” Zijn gro-
te liefde voor Maria, vanaf zijn jeugd, bleek ook uit hoe 
hij het tijdelijke voor het eeuwige wisselde: geknield 
voor zijn icoon van Onze-Lieve-Vrouw, zijn ‘Vreugde 
van alle Vreugden’. 
Twee van Serafims gezegdes die zijn geestelijke kinde-
ren vaak doorvertelden waren: “Verwerf een vredevolle 
geest en duizenden rondom jou zullen gered worden” 
en “Het is nodig dat de Heilige Geest binnentreedt in 
ons hart. Al het goede dat we doen, dat we doen voor 
Christus, is ons gegeven door de Heilige Geest, boven-
al door het gebed, dat altijd beschikbaar is voor ons.” 
De heilige Serafim van Sarov werd tevens de patroon-
heilige van de toenmalige tsaren – of keizerlijke fami-
lie van Rusland. De laatste tsaar en zijn vrouw tsarina 
Alexandra, beiden samen met hun gezin heilige mar-
telaren van de Russisch Orthodoxe Kerk, vertrouwden 
zo sterk op zijn voorspraak dat ze verschillende malen 
afreisden naar de plaats waar hij als kluizenaar had 
geleefd. De rivier waar de heilige zich waste groeide 
uit tot een bedevaartsoord, in het bijzonder om ge-
nezingen te bekomen en voor vrouwen die graag een 
kindje wilden ontvangen. Na reeds gezegend te zijn 
met vier mooie dochters werd het verlangen naar een 
vijfde kind, een mannelijke troonopvolger, groot. Toen 
Serafim heilig verklaard werd, was het keizerlijke paar 
daarbij aanwezig. Daarna zou de tsarina baden in de 
rivier en kort erop zou ze inderdaad zwanger worden 
van haar vijfde kind, de latere tsarjevitsj Alexej.

HEILIGE VAN DE MAAND
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De leeswijzer
herbeluister alle voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

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

Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm, 
groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel. 
Pastoor Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang 
aan deze compleet nieuwe vertaling van de Heilige 
Schrift, het boek waar hij heel zijn leven in geloof mee 
werkte. Het is een unieke vertaling van één persoon. 
Het lezen van de Bijbel krijgt een extra dimensie, die je 
kunt omschrijven als warm, persoonlijk en betrokken.

• Een persoonlijk, klassiek en literair taalgebruik 
waarmee deze vertaling zich onderscheidt 
van moderne en populaire vertalingen. De 
Mechelse Bijbel kiest eerder voor aansluiten 
bij de grondtekst dan voor moderniteit.
• Alle bijbelboeken zijn voorzien van 
verklarende noten. Toegevoegd zijn 
ook diverse behulpzame kaarten.
• Met verwijzingen naar andere bijbelteksten 
waarmee aangetoond wordt hoe de Bijbel 
een wonderlijke eenheid is ‘om zo die innerlijke 
eenheid van de heilige Schrift te leren proeven, 
waarvan de Heilige Geest de waarborg is’.

Dr. J.H. (Hans) van Leeuwen werd opgeleid tot 
predikant in de Hervormde Kerk, en werd later 
Rooms-Katholiek priester. Hij was jarenlang actief 
in de parochie van Lisse. Sinds zijn emeritaat woont 
hij in het Nederlands Limburgse dorpje Mechelen, 
waar de Mechelse Bijbel tot stand is gekomen.

Vertaling: pr. Hans van Leeuwen 
Kostprijs: € 79
Uitgeverij: Royal Jongbloed
ISBN: 9789065395207

Mechelse 
Bijbel

In dit boekje staat mgr. Koen 
Vanhoutte, hulpbisschop 
voor het vicariaat Vlaams-
Brabant en Mechelen, stil bij 
het komen van de Heer. Dit 
komen situeert zich niet enkel 
in een ver verleden of vage 
toekomst. Het is een immer 
actueel gebeuren. De Heer 
klopt hier en nu aan onze deur. 
We worden er gevoelig voor 
gemaakt met enkele Bijbelse 
overwegingen en gebeden. 
Zo ontdekken we een 
adventsspiritualiteit die het 
hele jaar door het leven van 
een christen(gemeenschap) 
mee kleur geeft. 

Auteur: Mgr. Koen Vanhoutte
Kostprijs: € 12
Uitgeverij: Halewijn
ISBN: 9789085286820

Hoor, wie 
klopt daar?
Uitkijken naar 
de Komende

Hartelijk dank voor uw steun 
tijdens onze Mariathon van 23 en 24 november 2022

Eindstand Mariathon:69.249€Eindstand Mariathon:69.249€

TRAJECT 90      van 9 januari tot 9 april 2023

Vanaf 9 januari kan u dagelijks tussen 16u. en 17u. afstemmen op Radio Maria om te 
luisteren naar de meditaties van ‘Traject 90’. Traject 90 is het gezamelijk programma 
waar zowel de meditaties van ‘Exodus 90’, een aanbod aan de hand van het boek Exodus 
gericht tot mannen, en meditaties van Magnificat 90, met een aanbod aan de hand van 
het boek ‘Geloven in de liefde’ gericht tot vrouwen, aan bod komen.

Exodus 90: Exodus 90 is een negentig dagen durende geestelijke oefening voor mannen, 
gebaseerd op drie pijlers: gebed, ascese en broederschap. Deze drie deze pijlers zijn 
essentiële aspecten van het christelijk leven. Daarom vereist het aangaan 
van deze geestelijke oefening het nederig aangaan van alle drie deze pijlers. 
(exodus90.com)
Magnificat 90: Magnificat 90 is een 90-daagse reis waarin je als vrouw je 
liefde voor Christus in je dagelijks leven verdiept, een weg waarin je vrijheid  
vindt door loslaten. Samen met andere vrouwen ga je op weg en bemoedig 
je elkaar. Geïnspireerd door de Heilige Thérèse van Lisieux mag je groeien in 
overgave en vertrouwen. Door trouw aan het gebed, het geschenk van het 
vasten en de kracht van de gemeenschap ga je ontdekken hoezeer God voor 
jou zorgt en jou ziet als zijn geliefde dochter! (magnificat90.nl)

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID   van 18 tot 25 januari 2023

Iedere dag van deze gebedsweek 
is er een speciale radiouitzending van ‘De Kerk leeft’ om 20u30.
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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 2/01 DINSDAG 3/01 WOENSDAG 4/01 DONDERDAG 5/01

7:45 A Christmas Carol 7:45 A Christmas Carol 7:45 A Christmas Carol 7:45 Muziek

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 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 A Christmas Carol 16:10 A Christmas Carol 16:10 A Christmas Carol 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   2-8 januari 2023
VRIJDAG 6/01 ZATERDAG 7/01 ZONDAG 8 /01

7:45 Muziek 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

16:10 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 9/01 DINSDAG 10/01 WOENSDAG 11/01 DONDERDAG 12/01

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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

PROGRAMMA   9-15 januari 2023
VRIJDAG 13/01 ZATERDAG 14/01 ZONDAG 15/01

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 De Herinnering

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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 16/01 DINSDAG 17/01 WOENSDAG 18/01 DONDERDAG 19/01

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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 19:00
19:30

Oecumene
Gebed Sant’Egidio

19:00
19:30

Oecumene
Het Inzicht

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

PROGRAMMA   16-22 januari 2023
VRIJDAG 20/01 ZATERDAG 21/01 ZONDAG 22/01

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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

19:00
19:30

Oecumene
Gebed Sant’Egidio

19:00
19:30

Oecumene
Vivendo

19:00
19:30

Oecumene
De wereld van Radio  Maria

20:30 De Kerk Leeft 20:30 De Kerk Leeft 20:15 Klassiekuur

Christmas Carol Anno DominiBiddende Moeders De rots in de branding Menslievend EucharistievieringKruisweg



MAANDAG 23/01 DINSDAG 24/01 WOENSDAG 25/01 DONDERDAG 26/01

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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

19:00
19:30

Oecumene
Gebed Sant’Egidio

19:00
19:30

Oecumene
De rots in de branding

19:00
19:30

Oecumene
Gebed Sant’Egidio

19:30 Grootouders aan het woord

20:30 De Kerk Leeft 20:30 De Kerk leeft 20:30 De Kerk Leeft 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   23-29 januari 2023
VRIJDAG 27/01 ZATERDAG 28/01 ZONDAG 29/01

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 De Herinnering

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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 30/01 DINSDAG 31/01 WOENSDAG 1/02 DONDERDAG 2/02

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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

PROGRAMMA   30 januari - 5 februari 2023
VRIJDAG 3/02 ZATERDAG 4/02 ZONDAG 5/02

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 De Herinnering

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

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

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

22 2322 23

Catechismus
JANUARI

2 -3 januari
Bekeken vanuit het 

kerstgebeuren
door Pater Jan Meeuws

5-7 januari
God openbaart zich

 aan ons
door E.H. Dirk Van der Linden

9-12 december
Bidden in de school van 

de H. Dominicus
door zuster Mary-Amata 

13-17 januari
Het  priesterschap

 door  Pater Gerard Denys

13-17 januari
Missie vanuit het 

Evangelie
 door E.H. Michel Coppin

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

Mystieke lectuur KathovisieDe Kerk leeft Radio Vaticaan De week van Radio Maria Boecat Vivendo

De Wereld van RM TalitakoumSant’Egidio Grootouders aan het woord Pelgrim in eigen land Jeugdcatechese Klassiekuur



RADIO MARIA vIeRDe 
hAAR elfDe veRjAARDAg.




