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Kapel in
Tougan
Bouwen aan de wereldkerk betekent vaak letterlijk bouwen met
stenen en de handen uit de mouwen steken. Het zijn gewone
stenen die u op de foto’s ziet. En tegelijk zijn het meer dan
gewone stenen. Ze zijn een symbool. Voor de mensen, voor de
gemeenschap van mensen die binnen de door de stenen
gevormde muren met elkaar vieren, het leven met elkaar en
met God delen.
In Tougan, een stad in het westen van Burkina Faso, staat een
kapel die is gebouwd in 1952. De parochie van Onze Lieve
Vrouw Ten Hemel Opneming is opgericht door de Witte Paters,
die tot 1988 zorg droegen voor het pastoraat. De huidige
pastoor is abbé Vincent de Paul Boro.

Bouwen aan
de wereldkerk
Burkina Faso

De tradities in Tiuri
De kapel ligt in de wijk Tiuri, in het noorden van Tougan.
Het zuidelijke deel van de stad heeft goede wegen en verschillende voorzieningen. In de wijk in het noorden ligt dat anders.
De mensen hebben de traditionele aspecten bewaard.
De wijk is georganiseerd rondom de verschillende grote families,
met “chefs de terre” (gebiedshoofden), de koninklijke familie,
smeden, de “griots” (verhalenvertellers). En daar omheen heeft
men natuurlijk ontmoetingspunten, zoals de “gespreksboom” (de
baobab), de marktplaats en niet te vergeten plaatsen voor offers
en voor gebed. De wijk Tiuri kent nog een duidelijke gezinsgeest.
De parochie kan steunen op de jeugd en de vele vrijwilligers.
Het hart van de gemeenschap
De gebedsplek is het hart van deze traditionele groep. Bij de
viering van het 75-jarig jubileum van de parochie in 2002 bleek
dat er nog veel gewerkt moet worden om het geloof te verdiepen.
Dat vereist structuren en gebouwen waar de gemeenschappen
bij elkaar kunnen komen. De kapel maakt deel uit van deze
structuur, niet alleen als gebedsplek maar ook als plek voor
activiteiten op geestelijk en catechetisch gebied.
Een nieuwe kapel
Het gebedshuis uit 1952 heeft de tand des tijds niet doorstaan. Het gebouw kan niet meer gebruikt worden vanwege de
vochtigheid. Maar het is ook niet meer veilig: de kapel staat op
instorten. De beste oplossing is om het gebouw te slopen en
een nieuwe kapel te bouwen, van steviger materiaal. En dan ook
meteen elektriciteit aan te leggen. De werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd door een metselaar van de wijk met de hulp
van vrijwilligers uit de gemeenschap.
Uw hulp
De mensen van de wijk zien al jaren dat de kapel hersteld moet
worden. Zij zijn alvast begonnen met het maken van bakstenen.
Ieder gezin of bewoner van de wijk moet een aantal bakstenen
geven.
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Aantal katholieken groeit wereldwijd

Wereldwijd blijft het aantal katholieken groeien. Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (bijgewerkt tot en met 31 december 2015) is het aantal
katholieken over de hele wereld toegenomen met ruim
12 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2014)
tot een totaal van 1.284.810.000. Vooral Afrika (+
7.411.000) en de beide Amerika’s (+ 4.756.000) zijn
verantwoordelijk voor de toename. In Europa daarentegen nam het aantal katholieken af met 1.344.000.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten
opzichte van de wereldbevolking iets afgenomen. Met
een lichte daling van 0,05% maakt het aantal katholieken 17,72% van de totale wereldbevolking uit.
Aantal katholieken per priester
In Afrika en beide Amerika’s zijn ongeveer 5.000
katholieken aan de pastorale zorg van één priester
toevertrouwd. In Azië en Oceanië zijn dat er ongeveer
2.000 en in Europa heeft een priester gemiddeld
1.500 katholieken onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal personen (ongeacht welke of geen
religie) per priester dan zijn de verschillen tussen de
continenten nog groter. Afrika: 25.976 personen per
priester, Azië: 45.912 en Europa 4.001 personen per
priester.

Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd een (kleine)
afname zien, van 136. Het totale aantal priesters over
de hele wereld is 415.656. In Europa nam het aantal
priesters af met 2.502. Alle andere continenten laten
een groei in het aantal priesters zien. Afrika: + 1.133,
Azië: + 1.104, Oceanië: + 82, beide Amerika’s: + 47.
Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft
dalen tot een aantal van 670.330. Een daling van
12.399 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zijn
er overigens nog altijd veel meer dan de in totaal
188.371 mannelijke religieuzen (paters en broeders).

MISSIO opnemen
in uw testament
Iets nalaten in de wereld, tijdens je leven, maar ook
daarna. Voor veel mensen is het belangrijk om datgene
wat tijdens hun leven betekenis heeft, ook over de dood
heen voort te zetten. Het geloof waardoor men zich
gedragen weet, wil men graag anderen schenken.
Zodat ook zij hoop en toekomst ervaren.
Door MISSIO (officiële naam: Pauselijke Missiewerken)
als goed doel op te nemen in uw testament wordt dat
mogelijk gemaakt. MISSIO helpt al diegenen die zich in
de geest van het Evangelie aan de zijde van de armen
en benadeelden stellen en daarmee onze wereld een
menselijker gezicht geven.

Leken
De lekenmissionarissen zijn in 2015 in aantal afgenomen met 16.723 tot een totaal aantal van 351.797.
Een andere groep leken, de catechisten, is met
142.115 afgenomen tot het aantal van 3.122.653
personen.

Omdat MISSIO door de belastingdienst is gerangschikt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is
MISSIO geen schenkingsrecht en/of successierecht
verschuldigd over de door haar ontvangen gelden.
Zodoende zijn alle opbrengsten 100% beschikbaar voor
de activiteiten van MISSIO. Elke bijdrage die u in uw
testament laat vastleggen is welkom en wordt bijzonder
gewaardeerd. Dat kan als volgt: “Ik legateer, vrij van
rechten, aan Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken,
Laan van Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN Den Haag.”

Voor al uw vragen staan wij u graag te woord:
telefoon 070 – 304 74 44
of missio@missio.nl

(Bron: Agenzia Fides)

Missio richt zich
op een zevental
activiteiten. Net
als de zeven
kleuren van de
regenboog geven
die activiteiten
meer kleur aan
het leven van
parochies wereldwijd.

1

Kind in nood
Weeskinderen,
aidskinderen en
straatkinderen
bieden wij opvang
en onderdak.

Bouw mee
aan de
wereldkerk
Geef aan

2

Scholing
Wij ondersteunen de
scholing van deze
kinderen door bij te
dragen aan boeken,
schooluniform en
opleidingskosten.

3

Pastorale vorming

Lokale mensen
ontvangen steun
bij hun opleiding
tot priester, pastoraal werk(st)er of
catechist.

4 5
Parochievrijwilligers
helpen

Parochiegemeenschap opbouwen

Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij
hun godsdienstige
vorming en training
in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.

Naast toerusting
leveren wij een
ondersteunende
bijdrage aan vormingscentra en
kerkgebouwen.

6 7
Hun kerk steunen

Onze kerk
inspireren

Lokale kerken ontvangen jaarlijks een
financiële bijdrage
zodat ze levensvatbaar blijven en
zelfstandig kunnen
functioneren.

Via ons magazine
Kerk Wereldwijd
en onze websites
ontmoeten wij gelovigen ginds en leren
wij ons geloof met
elkaar te delen.

MISSIO Actie Wereldkerk 2018
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25
Wij houden graag al onze vaste relaties op
de hoogte. Daarom ontvangen onze vaste
donateurs en vrijwilligers dit blad ook.
Voor hen fungeert de acceptgiro op de
eerste plaats als adresdrager.

Missio, Den Haag
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw Oost Indië 191
T 070 - 304 74 44 E missio@missio.nl
F 070 - 381 83 55 www.missio.nl

Mocht u door het jaar heen geen of minder
post van ons willen ontvangen, kunt
u ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Missio is het wereldwijde solidariteitsfonds
van de katholieke kerk. Missio Berichten
verschijnt vijf keer per jaar.

Besteding: de opbrengst van deze actie
wordt besteed aan de hier genoemde
hulpactiviteiten en soortgelijke initiatieven.
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