
Katholieke Esperanto Beweging
IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

Uitstraling
 - met Esperanto het bevel van Jezus Christus vervullen:  
 “Ga de  gehele wereld in en verkondig het Evangelie aan ieder schepsel”
 - toon de eenheid van de kerk terwijl je  de internationale taal gebruikt
 - draag bij aan realisering van het menselijk begrip van elkaar, broederschap en vrede
 - streven naar dat “ieder één is”

Beweging
Herderlijke beweging en gebed
IKUE stelt voor om heilige missen in de taal Esperanto tijdens Esperanto-ontmoetin-
gen (UK, conferenties van vakverenigingen, ontmoetingen). Ze organiseert elk jaar zijn 
eigen internationale congres van een week. Plaatselijke groepen en verenigingen van 
katholieke Esperantisten stellen ook ontmoetingen voor (bijbel-weekenden,  Esperanto 
bijeenkomsten op campings...) met een Liturgie van de Uren, rozenkrans, lezingen, 
bedevaarten enz.

Oecumene  en interreligieuze dialoog
De verschillen van de Esperanto-wereld en de broederschap in zich  vergemakkelijkt 
interreligieuze ontmoetingen. Vanaf 1968, de protestantse vereniging en de katholieke 
vereniging organiseren hun internationaal congres samen ieder eens in  twee jaren 
tijd. Het belangrijkste lied- en gebedsboek in Esperanto, Adoru (Laat ons bidden) , is 
gemaakt in samenwerking met Christenen uit de gehele wereld.

Het weldoen
IKUE ondersteunt verschillende missie’s (het aannemen van wezen, bouwen van kerken, 
putten, scholen, weeshuizen, bruggen, aanschaffen van geiten, computers, voorbeeld-
boeken,  enz.) in verschillende landen van Afrika (Benin, Burundi, Congo, Ruanda, 
Togo) en Madagaskar.

Uitgave en informatie
Priesters en leken werken regelmatig uitgaven van de bijbel uit in Esperanto en van 
verschillende andere uitgaven: misboeken, encyclieken, lied- en gebedsboeken...Het 
tijdschrift van IKUE, Espero Katolika (Katholieke hoop, 4x per jaar), en de Esperanto 
programma’s, Radio Vaticaan zendt uit het onderwijs van de Kerk en dient als informa-
tie tussen de katholieke Esperantisten. 
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Heilige patronen 

 Onze Vrouw van de Hoop

 
 Heilige Pius de 10de
 Heilige Maksimilaan Kolbe 
 Zalig verklaard Titus Brandsma

Enkele datums
- 1902 eerste vereniging van katholieke Esperantisten, in Tours, Frankrijk
- 1903 eerste nummer van het tijdschrift Espero Katolika (Katholieke Hoop)
- 1910 eerste internationaal congres van katholieke Esperantisten, stichting van IKUE
- 1912 eerste uitgave van het nieuwe Testament in Esperanto
- 1926 eerste uitgave van de Bijbel (zonder de apocriefe boeken)
- 1950 22ste congres van IKUE
- 1977 eerste uitzendingen in Esperanto Radio Vaticaan
- 1990 verordeningen van de congregatie voor de Goddelijke eredienst en discipline 
van de sacramenten over de normen van de celebratie van de H.Mis en het ’s zondags 
misboekje in Esperanto
- 1992 juridische erkenning van IKUE (verordening van het pontificale Concilie voor 
Leken)
- 1994 eerste pauswens urbi et orbi in Esperanto
- 2001 Adoru, 1400 bladzijdes van christelijke liederen uit de gehele wereld
- 2002 de uitgave van apocriefe boeken

Hoofdkantoor
IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista  ikue@ikue.org
Via di Porta Fabbrica 15, I-00165 ROMA RM, tél./fax +39-06.39.63.81.29

Enkele TTT-pagina’s
 http://www.ikue-org/ - officiële huispagina van IKUE
 http://www.ikue-org/landaj.html - Landelijke vertegenwoordigers van IKUE
 http://www.oecumene.radiovaticana.org/esp/index.asp - Radio Vatikana
 http://www.esperokatolika.org/ - archief van het tijdschrift Espero Katolika
 http://www.geocities.com/cigneto/- christelijke liederen uit de gehele wereld
 http://www.murialdo.it/didaskaleion/esper/fund100.htm- cursus over Christendom

Radio Vaticaan zendt uit drie programma’s in het Esperanto elke week
- ’s zondags en bij plechtigheden : religieuze gedachte, informaties
- Op woensdag: het herderlijke onderwijs van de Paus gedurende de algemene audiëntie 
- Donderdag: “Tegenwoordige religieuze thema’s en problemen: christelijk uitgangspunt”
Van 21 u 20 tot 21 u 30(MET), met korte golven of internet (zie boven).
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