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Inleiding 
In deze brochure vindt u suggesties voor een gezinsviering en een kinder-
woorddienst in het weekeinde van 2 en 3 oktober. De achtergrondinformatie 
over Guinee kunt u gebruiken bij de overweging.
Deze brochure is ook te downloaden van onze website, in een pdf-bestand. 
Als u de brochure in een word-bestand wilt hebben, kunt u een e-mail sturen 
aan: m.baijens@missio.nl 

Missio en Wereldmissiedag van de kinderen
Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Missio 
Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en 
draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de arm-
ste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen 
en de opleiding van priesters, diakens en catechisten. 
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Guinee. 
Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. 
Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen 
aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke men-
sen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de 
zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid 
die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. 
Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen. 

Welkom in Guinee

Wereldmissiedag 
van de kinderen
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Campagne 
Missio voert de campagne voor Wereldmissiemaand dit jaar onder de titel 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ 
Het is een citaat uit het boek Handelingen en het thema van de Boodschap 
voor Missiezondag van paus Franciscus. We worden opgeroepen om 
datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus de 
paus.
Missio ondersteunt de kerk in Guinee, in het bijzonder het pastorale werk 
ten behoeve van vrouwen en kinderen door de zusters van de congregatie 
Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria 
Maagd en Moeder) in het bisdom N’Zérékoré.

Materialen voor de kinderen
Naast de bekende kinderkrant en het spaarzakje vindt u op onze website 
ook een power point presentatie met foto’s van Guinee. Dit vormt een mooie 
kennismaking met het land. Tevens kunt u een kleurplaat van een dorp in 
Guinee downloaden. 
Kijk op de website: www.missio.nl of stuur een mail naar missio@missio.nl. 
Op de website www.missiokids.nl is ook veel informatie te vinden over 
Guinee voor de kinderen zelf. 
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Guinee

Het land
De Republiek van Guinee, zoals de officiële naam van het West-Afrikaanse 
land luidt, ligt aan de Atlantische Oceaan tussen Guinee-Bissau en Sierra 
Leone en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. Het land is zes zo groot als 
Nederland. In de hoofdstad Conakry wonen zo’n 2,5 miljoen mensen. 
De officiële taal is Frans; tot de onafhankelijkheid in 1958 was Guinee een 
Franse kolonie. Ongeveer 85 à 90 procent van de bevolking is moslim, er zijn 
circa 7 procent christenen. De Guineeërs leven voornamelijk van de land-
bouw, veeteelt, ambachtswerk of kleine bedrijfjes. In bepaalde regio’s is het 
winnen van rode palmolie een bron van inkomsten. Aan de kust is de visserij 
belangrijk.

Kerk van leken
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen 
in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop was een Zwitser, 
bisschop Maillat, in 1959. Deze bisschop investeerde vanaf het begin veel in 
de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. 
In 1967 werden alle buitenlandse missionarissen het land uitgezet. 
De meeste kerkelijke bezittingen werden onder de dictatuur van Sékou Touré 
genationaliseerd. In de bisdommen en parochies waren geen leidende figuren 
meer. Toch kon de kleine katholieke gemeenschap overleven en zelfs sterker 
worden. Men nam zijn lot zelf in handen. En dat kon dankzij de vooruitziende 
blik van bisschop Maillat die als een van zijn eerste activiteiten een catechis-
tenopleiding oprichtte. Op deze catechistenschool worden sinds de oprich-
ting echtparen opgeleid voor het pastoraat in de dorpen; mannen en vrouwen 
volgen samen de opleiding maar met verschillende accenten. Tijdens de 
opleiding, waarbij men vaak eerst goed moet leren lezen, schrijven en de 
Franse taal leren, kan het evangelie diep geworteld raken. Aan het eind van 

Achtergrondinformatie 
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de opleiding staan persoonlijkheden die stevig geworteld zijn in het geloof en 
die bereid zijn een leidende functie op zich te nemen. Ze krijgen van de kerk 
niet alleen de opdracht, maar ook het vertrouwen dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor de kleine basisgemeenschappen, ze bij elkaar roepen en in leven 
houden.
Deze catechistenparen waren in staat de gemeenschappen door de crisis van 
de dictatuur te leiden. Ze verzamelden de families en gemeenschappen regel-
matig rond het woord van God, verkondigden het evangelie, leidden het gebed 
en bekommerden zich om de mensen. De catechisten zijn ook tegenwoordig 
nog de dragende mensen van de kerk in Guinee. 

Veel parochies zijn verdeeld in zogeheten Kleine Christelijke 
Gemeenschappen (Basic Christian Communities, BCC) die elk een voorzitter 
en een vicevoorzitter hebben. De BCC’s hebben diverse taken in de parochie: 
organisatie, ledenbijdrage voor het onderhoud van de kerk, schoonmaken van 
de kerk, rozenkransgebed, voorbereiding op de volwassenendoop, huwelijks-
voorbereiding.
In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. Vicaris-
generaal van bisdom N’Zérékoré, Jean-Marie Guemou: “Toen ik hier twintig 
jaar geleden aankwam, hadden we in de stad één parochie, nu zijn het er vier 
en zijn de kerken vol.” De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een 
nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheids-
zorg.
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Elementen voor een gezinsviering

Openingswoord

Vandaag vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Waar wij ook wonen 
op deze wereldbol, in Nederland, India, China, Kenia, Nigeria, alle mensen 
horen bij elkaar. God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois van te 
maken. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger lijden, kinderen 
die moeten werken en niet naar school kunnen om te leren, kinderen die 
geen thuis meer hebben en op straat moeten leven. 
In deze viering zijn wij bijzonder verbonden met de kinderen in Guinee, 
een land in het westen van Afrika. 
Guinee is een arm land. Vaders en moeders moeten vaak ver van huis om 
werk te vinden. De kinderen kunnen dan niet mee en wonen soms bij een oom 
en tante of bij oma en opa. Maar dat kan niet altijd. Gelukkig kunnen ze dan 
wonen in een huis van zusters van de kerk, samen met andere kinderen.
Iedereen hoort erbij. Dat horen we vandaag ook in het verhaal over Jezus. 
Groot en klein, arm en rijk, we horen allemaal bij God. 

God heeft ons de 
wereld gegeven 
om er iets moois 

van te maken

“
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Openingsgebed

Goede God,
wij vieren met elkaar Wereldmissiedag van de kinderen.
Helpt U ons er een fijne viering van te maken.
Zodat we ons hier thuis voelen bij elkaar,
moeders en vaders, meisjes en jongens, opa’s en oma’s.
Wij zijn verbonden met alle kinderen
op de hele wereld.
Wij willen speciaal denken aan de kinderen
die het moeilijk hebben,
hier in ons eigen land,
en kinderen in Guinee.
Wij bidden U: open ons hart naar U,
opdat de verhalen over Jezus 
vandaag kunnen klinken.
Amen.

Lezingen

Genesis 2,18-24 
Hebreeën 2,9-11 
Marcus 10,2-16

Een navertelling van het evangelie met accent op het laatste gedeelte vindt u 
bij de kinderwoorddienst in deze brochure.
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Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
die alles gemaakt heeft.
Hij heeft ons gegeven waar we goed in zijn
maar we mogen er ook zijn
met al onze fouten en wat we allemaal niet kunnen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
die ons geleerd heeft wat je moet doen
om goed met elkaar samen te leven.
Die zegt dat we niet gauw op moeten geven
als het even niet lukt en tegenzit,
we geloven dat het goede zal overwinnen.

Wij geloven in de Heilige Geest,
die mensen helpt
om stap voor stap op weg te gaan
naar Gods Rijk van vrede.

Wij geloven in een wereld waar mensen
elkaar geen pijn en verdriet meer doen,
een wereld waar liefde is
die nieuw leven mogelijk maakt.
Amen.
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Voorbeden

Goede God,
Wij bidden voor alle kinderen
dichtbij en ver weg.
Wij zijn allemaal kinderen van U.
In het bijzonder bidden wij voor 
de kinderen in Guinee,
voor kinderen van wie 
de vader en moeder ver weg zijn.
Geef dat zij fijn kunnen wonen en spelen
in de huizen van de zusters. 

Goede God,
Wij bidden voor onze aarde
en alles wat er op leeft:
planten, bomen, bloemen, dieren en mensen.
Help ons goed voor de aarde te zorgen,
dat we niet meer nemen dan we nodig hebben.
Zodat ook alle mensen die na ons leven
kunnen genieten van uw schepping.

Goede God,
Wij bidden voor alle leiders
in de wereld en in de kerk.
Dat zij al het mogelijke doen
om een einde te maken
aan armoede, ziekte en oorlog.
Zodat de wereld een fijne plek wordt
voor iedereen.
Zend uw goede Geest
om hen daarbij te helpen.
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Aankondiging van de collecte

De collecte van deze zondag is voor Missio, Wereldmissiedag van de 
kinderen. De opbrengst gaat dit jaar met name naar kinderen in Guinee, 
vooral de kinderen die in weeshuizen en opvanghuizen wonen. Met onze 
bijdrage ondersteunen we de parochies daar. Mensen van de parochies 
zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ze genoeg te eten hebben. 
Graag uw steun voor dit belangrijke werk.

Tip: U kunt bij deze collecte de spaarzakjes voor de kinderen uitdelen en 
ze op Missiezondag 24 oktober weer laten inleveren bij de collecte.

Slotgebed 

Goede God,
wij hebben met elkaar gevierd
en hebben uw Woord gehoord.
Dat geeft ons kracht
om verder te gaan
en te bouwen aan uw Rijk van vrede.
Dat geeft ons kracht
om te blijven geloven
in een wereld waar uw liefde heerst.
Daarvoor danken wij U, 
door Jezus Christus
die bij ons is
vandaag en tot in eeuwigheid 
Amen. 

Tip: Aan het eind van de viering kunt u de Kinderkrant van Missio uitdelen aan 
de kinderen.  
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Extra gebeden 

Gebed voor de vrede

God, wij bidden voor
alle mensen die lijden.
Elke dag sterven 
duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog,
hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder familie.
Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten,
om een plek te vinden
waar ze beschermd zijn.

Help ons, God,
een wereld te bouwen,
waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen
als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand
meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen
in vrede met elkaar danst en zingt.

Kindergebed uit Senegal
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Gebed

Goede God,
Open onze oren,
zodat wij de woorden horen
die vertellen van uw liefde.

Open ons hart,
zodat de zorgen en noden
van onze medemensen
ons kunnen raken.

Open onze handen,
zodat we ze kunnen uitstrekken
om vrede te sluiten.

Open onze mond,
zodat we kunnen vertellen 
over uw daden en verhalen.

Open onze ogen,
zodat we in de verte kunnen kijken
en in onze medemensen
onze zusters en broeders zien. 
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Gebed

God,
maak ons hart groot,
opdat het groot genoeg is,
om uw liefde te ontvangen.

Verruim ons hart,
opdat wij al die mensen zien,
die samen met ons
geloven in Jezus Christus.

Verruim ons hart,
opdat wij die mensen kunnen ontmoeten,
die u niet kennen.

God, open ons hart,
opdat wij ook die mensen zien,
voor wie onze ogen gesloten zijn.
God, open ons hart.
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Gebed

Lieve God,

Als ik naar de hemel staar
en even wegdroom in mijn gedachten,
dan zie ik een wereld
waar kinderen hand in hand spelen.

Ik zie een wereld met eerlijke mensen,
die elkaar helpen in elke nood,
die samen bouwen aan de toekomst.

Ik zie een wereld die lijkt op één grote familie,
waar allen broers en zussen zijn van elkaar,
kinderen van u, onze Vader.

God, u droomt ook van zo’n wereld,
en u legde die droom in het hart van elke mens.
Leer ons luisteren naar uw stem in ons hart,
en zend uw goede Geest,
die ons helpt om uw droom waar te maken,
elke dag opnieuw.

Amen.

Severine Verhulst
Uit: Samen inzetten op de toekomst; Missio België 
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Kinderwoorddienst

Vooraf: aankleding van de ruimte
U kunt een kijktafel maken, die laat zien dat het vandaag Wereldmissiedag 
van de kinderen is. En dat het gaat over alle kinderen van de hele wereld.
U kunt de poster van Missio ophangen, met daarbij een grote wereldkaart. 
U zet er een waxinelichtje bij en een spaarpotje met het spaarzakje van 
Missio. Leg er ook de Kinderkrant van Missio bij.

1. Opening
U gaat met de kinderen bij of rond de kijktafel staan en laat de kinderen ver-
tellen wat ze zien. U vertelt daarbij dat het vandaag Wereldmissiedag van de 
kinderen is. Wij denken dan aan alle kinderen van de hele wereld, dichtbij en 
ver weg. Neem de Kinderkrant van Missio erbij en praat met de kinderen over 
Guinee in het westen van Afrika. Hebben ze wel eens van dit land gehoord? 
Weten ze waar het ligt? U steekt het waxinelichtje aan en bidt het volgende 
gebed:

Goede God,
wij vieren met elkaar Wereldmissiedag van de kinderen.
Wij voelen ons verbonden met alle kinderen
op de hele wereld.
Wij denken speciaal aan de kinderen
die het moeilijk hebben,
hier in ons eigen land en 
in Guinee.
Wij bidden U: help ons
om er samen een mooie wereld van te maken.
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2a. Navertelling van het evangelie Marcus 10,2-16

Moeilijke vragen en gemakkelijke antwoorden

Jezus trok rond en kreeg vaak hele moeilijke vragen van de mensen die naar 
Hem kwamen luisteren. Telkens weer vertelde Jezus over God. 
Soms stelden de mensen expres moeilijke vragen. De farizeeën hoopten zo 
dat Jezus iets verkeerds zou zeggen. Ze vroegen wie met wie mocht trouwen, 
en of je wel mocht scheiden. Maar altijd weer kon Jezus laten zien hoe God 
graag wilde dat de mensen zouden leven.

Toen kwamen er mensen langs, vaders en moeders, met hun kinderen. Ze 
zagen dat Jezus een bijzondere man was, en wilden dat Jezus hun kinderen 
zou zegenen. Het was een hele drukte. De leerlingen, die dachten dat Jezus 
wel moe zou zijn na al die moeilijke gesprekken, hielden de mensen tegen. 
“Al die kinderen, dat kan echt niet hoor! Dat is toch veel te druk! Jezus heeft 
wel wat anders te doen.”

Toen Jezus dat hoorde werd Hij boos. Hij zei: “Laat die kinderen toch bij Mij 
komen, houd ze niet tegen! Want juist voor hen is Gods Nieuwe Wereld er. 
Zij staan open voor die Nieuwe Wereld van God, en daar kunnen jullie nog 
iets van leren. Jullie moeten worden zoals die kinderen. Dan pas kun je ook 
meedoen met de toekomst van God.” De leerlingen keken een beetje beteuterd. 
Ze bedoelden het toch goed...

Jezus riep de kinderen bij Zich, en sloeg zijn armen om hen heen. Zo zegende 
Hij alle kinderen!

Deze navertelling is afkomstig van de website www.kinderwoorddienst.nl.
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2b. Power Point presentatie Guinee 

U kunt de kinderen kennis laten maken met Guinee aan de hand 
van een power point presentatie. 
Deze kunt u vinden op de website van Missio: www.missio.nl.

3. Verwerking 

Napraten over het evangelieverhaal
Laat de kinderen reageren op het verhaal. Wat vinden ze mooi? 
Wat is moeilijk? Vinden ze iets raar? 

Kleurplaat
Op de website van Missio staat een kleurplaat van een dorp in Guinee. 
Deze kunt u downloaden.

Een slinger van kinderen
Maak met elkaar een grote slinger van kinderen. Daarvoor heb je nodig: 
stroken gekleurd papier, schaar, stiften of kleurpotloden en plakband.
Neem een strook papier en vouw deze in harmonicavorm op. Op de boven-
kant, aan de zijde van de vouw, tekent u de helft van een eenvoudige mensen/
kinderfiguur. De kinderen knippen deze figuur uit en als ze de strook papier 
uitvouwen heeft ieder kind een slinger van kinderen. Zorg ervoor dat de 
strook lang genoeg is voor zo’n vijf figuurtjes.
Laat de kinderen deze figuurtjes intekenen en kleuren. Daarna plakt u alle 
slingers aan elkaar tot één grote slinger van kinderen die de hele wereld 
representeren.
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4. Afsluiting / gebed

U gaat met de kinderen weer bij de kijktafel staan en sluit af met een kort 
gebed:

Goede God,
dank U wel voor alle mensen,
groot en klein,
die samen met U
onze wereld mooier maken. Amen.

Tip: Aan het eind van de kinderwoorddienst kunt u de Kinderkrant van Missio 
uitdelen aan de kinderen. Deze (gratis) Kinderkrant kunt u bestellen bij Missio 
in Den Haag, telefoon 070 - 304 74 44 en e-mail missio@missio.nl
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© teksten: Missio Nederland/Missio Zwitserland  |  © foto’s: Missio Zwitserland/Brunner

Laat de kinderen 
bij me komen, 

houd ze niet tegen, 
want het koninkrijk 
van God behoort toe 
aan wie is zoals zij.

“
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