Open Dag
zaterdag
18 september

Zuiderlicht
Een van de nieuwe programma’s
die we u mogen aanbieden is
Zuiderlicht, een wekelijkse podcast op de woensdag van kapelaan Pieter Zimmermann vanuit
lichtstad Eindhoven. De eerste
aflevering is op woensdag 1 september om 10:15 uur. U kunt rekenen op een flinke dosis inspiratie
met een vleugje eigenzinnigheid.
Mgr. H. Woorts
We hebben mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom
Utrecht, bereid gevonden mee te
gaan doen aan het programma
Een bisschop opent de week op
maandag om 10.15 uur.
Paus aan het woord
In het weekend komt het programma Paus aan het woord
weer terug met de catechesereeks
over het gebed.

Programma’s
Uitgelicht

Kapelaan Zimm
ermann

Vonken van Hoop / Kom en zie / Gebedsvitaminen
En op de dinsdagmiddag geven we afwisselend ruimte aan het
vertrouwde Vonken van Hoop van het Ziekenapostolaat; een
nieuw programma Kom en Zie verzorgd door kunsthistoricus
Robbie Dell’Aira (die u in de zomer al heeft leren kennen); en
– terug van weggeweest – Gebedsvitaminen, een programma met
mooie overwegingen dat uitgebreid kans biedt bij diverse gebedsintenties stil te staan. De uitzendtijden van deze programma’s vindt u
op pag 3 en 4.

De ladder van Jacob
Het programma De ladder van Jacob komt terug vanaf maandag 30 augustus om 14:00u. met gloednieuwe afleveringen. Theo Parlevliet neemt ons iedere keer mee op een radioreis in de wereld van geschiedenis,
cultuur, geloof en mooie klassieke muziek. We horen in zes afleveringen over de joodse historicus Flavius
Josephus, een tijdgenoot van de apostelen. In acht afleveringen probeert Theo de vraag “Wie was Pontius
Pilatus?” te beantwoorden. En in vier programma’s praat hij over de katholieke schrijver Antoon Coolen.

“Mijn Onbevlekte Hart zal triomferen!”
Kom samen op zaterdag 4 september voor een gebedsontmoeting
waarbij de Rozenkrans gebeden zal worden voor de bekering van
Nederland en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria.
Op www.radiomaria.nl/rosaryrally vindt u meer informatie en kunt u live
de rally volgen (via Radio Maria en een video-livestream). Ook staat er
een promo-video en een interview met kapelaan Zimmermann over de
Rosary Rally. En u vindt er de ﬂyer in vier talen!
De Rosary Rally is een gebedsinitiatief ondersteund en uitgezonden door Radio Maria
Nederland. De rozenkrans zal in meerdere talen
gebeden worden. U bent welkom vanaf 14:30
uur in het Stadswandelpark in Eindhoven of
haak aan in gebed via Radio Maria. In het park
houden we de 1,5 meter afstand aan.

Programmering
september-juni

2021

Maandag t/m vrijdag
06:00 Angelus

2020

14:00 Ma: De ladder van Jacob - Theo Parlevliet

06:05 Wij lezen voor

1e Di om 13:30: Vonken van hoop - Ziekenapostolaat

06:30 Bidden onderweg

2e Di: Gebedsvitaminen

06:45 Lezingendienst

3e Di: Kom en zie - Robbie Dell’Aira
4e Di: Gebedsvitaminen

De lezingen van de lezingendienst

Wo: U vraagt, wij draaien (verzoekplaten)

07:00 Lauden

Do: KN Actueel - Anton de Wit, Katholiek Nieuwsblad

Kerkelijk ochtendgebed

Vr: Musica Sacra - Anton Overmars pr.

07:30 Woord van God. Elke dag opnieuw. (herhaling)
Meditatie bij het evangelie - pater Bots SJ
07:55 Goedemorgen Radio Maria

15:00 Rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid
15:30 Woord van God. Elke dag opnieuw. (herhaling)

Wakker worden met een fijn live ochtendprogramma

16:00 Wij lezen voor (herhaling)

met o.a. de lezingen van de dag en prachtige muziek.

16:30 Uitzending van 10:15 uur (herhaling)

08:30 Rozenkrans

17:00 Rozenkrans

09:00 Eucharistieviering

17:30 Vespers
Kerkelijk avondgebed

Op dinsdag en vrijdag vanuit de kapel van Radio Maria
in Den Bosch met priesters Koos Smits en Cor Mennen.

18:00 Angelus

Op maandag, woensdag en donderdag vanuit andere

18:05 Uit het archief - Een interessant programma uit het
rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

plekken in Nederland.
10:00 Heilige van de dag

19:00 Eucharistieviering

10:15

Ma: Een bisschop opent de week

20:00 Heilige van de dag (herhaling)

Di: Naar de bron - een wekelijks woord uit Heiloo

20:15 Lezingendienst (herhaling)

Wo: Zuiderlicht - kapelaan Pieter Zimmermann

20:30 Uitzending van 11:00 uur (herhaling)

Do: De Pater Podcast - pater Elias Leyd CSJ

21:30 Woord van God. Elke dag opnieuw.
Meditatie bij het evangelie - pater Bots SJ

Vr: de ene week Kerk in Nood - Dennis Peters
en de andere week: Biofides - Vincent Kemme
11:00

22:00 Completen
Kerkelijke dagsluiting

Ma: Aan tafel met...

Rozenkrans

Di: Pastoraal spreekuur - Koos Smits pr.

22:15

Wo: Emmausgangers - Joop van der Elst

22:45 Uitzending van 14:00 uur (herhaling)

1e Do: Gebedsnetwerk van de Paus - pater Sintobin SJ

23:45 Uitzending van 10:15 uur (herhaling)

3e Do: Maria, Moeder van de Kerk - Koos Smits pr.

00:00 Wij lezen voor (herhaling)

Vr: De club van Job - Cor Mennen pr.
12:00 Angelus
12:02

Middaggebed

12:15

Rozenkrans

13:15

Bidden onderweg
Gebedspodcast van de Jezuïeten

07:00
08:30
09:00
12:00
12:15
15:00
17:00
17:30
18:00
19:00
22:00
22:15

Gebedstijden

Lauden
Rozenkrans
Eucharistieviering
Angelus en middaggebed
Rozenkrans
Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
Rozenkrans
Vespers
Angelus
Eucharistieviering
Completen
Rozenkrans

