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‘We moeten immers 
wel spreken over 
wat we gezien 

 en gehoord hebben’
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Inleiding 
In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde van 
Missiezondag 24 oktober. De achtergrondinformatie over Guinee kunt u 
gebruiken bij de overweging. Verder vindt u hier gebeden voor in de viering. 
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 Missiezondag
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 armste geloofsge-
meenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding 
van priesters, diakens en catechisten. De jaarlijkse collecte op Missiezondag 
dient niet verward te worden met andere missionaire projecten. Het centrale 
solidariteitsfonds van Missio ondersteunt ook die bisdommen en parochies 
die geen directe verbinding hebben met geldgevers. Missiezondag is vooral 
het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. 
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die 
Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien 
en gehoord hebben’

Missiezondag
24 oktober 2021 

De kerk in Guinee
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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 
landbouw, 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 activitei-
ten een catechistenopleiding oprichtte. Op deze catechistenschool worden 
sinds de oprichting 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 

Achtergrondinformatie 
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lezen, schrijven en de Franse taal leren, kan het evangelie diep geworteld 
raken. Aan het eind van de opleiding staan persoonlijkheden die stevig gewor-
teld 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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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.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.missio.nl 

Missiezondag 
is de grootste 

solidariteitsactie 
van de katholieken 

wereldwijd.

“
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Elementen voor een viering

Openingswoord

Het is vandaag Missiezondag en op alle continenten vieren katholieke gelovi-
gen hun wereldomvattende gemeenschap in gebed en solidariteit.
Dit jaar besteden we aandacht aan Guinee, een land in West-Afrika. We doen 
dat met het thema van de Wereldmissiemaand uit het boek Handelingen: 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’. We 
worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen 
te brengen, aldus paus Franciscus. Een oproep die geldt voor de gelovigen in 
Guinee, in Nederland en wereldwijd. Speciaal met de gelovigen in Guinee zijn 
wij vandaag in gebed en solidariteit verbonden.

Uw geloof 
heeft u gered.

“



7

Openingsgebed

Goede God,
Maak ons opmerkzaam voor de nood 
van de mensen in Guinee en overal
waar we verdriet en lijden ontmoeten.
Open onze oren en onze harten voor degenen
die lijden onder geweld en bedreiging,
onder armoede en discriminatie.
Maak ons ook ontvankelijk voor
de verhalen van hoop
die vertellen van toewijding en goedheid,
van de moed om te dienen
en de gave om lief te hebben.
Schenk ons uw boodschap van hoop,
uw woord van bevrijding.
Dat vragen wij U 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Jeremia 31,7-9
Hebreeën 5,1-6
Marcus 10,46-52
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Voorbeden

Wij bidden voor de vrouwen en mannen,
die in Guinee en wereldwijd
de Blijde Boodschap naar anderen brengen.
Wij bidden om moed,
om naar de randen te gaan.

Wij bidden voor alle leken,
vooral de vrouwen in de kerk.
Wij bidden om moed,
om op te komen 
voor een gelijkwaardige deelname
in kerk en samenleving.

Wij bidden voor de gezinnen,
die door ziekte, oorlog en inkomensverlies
in nood zijn geraakt.
Wij bidden om moed,
om onze eigendommen
met hen te delen.

Wij bidden voor onze geloofsgemeenschappen,
die in moeilijke tijden
hun richting dreigen te verliezen.
Wij bidden om moed,
om op uw woord te vertrouwen.

Goede God, Schepper van de wereld,
Wij leggen U onze zorgen en onze hoop voor.
Help ons te groeien tot 
een wereldwijde geloofsgemeenschap
van eenheid en verscheidenheid.
Dat vragen wij U door
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Aankondiging van de collecte

De collecte van Missiezondag is onderdeel van de solidariteitsactie in alle 
ongeveer 3.000 bisdommen over de hele wereld. Op alle continenten volgen 
de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten 
in de armste landen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Guinee, te onder-
steunen. Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke 
gelovigen daaraan meedoet, dan betekent dit dat over de hele wereld meer 
dan 120 miljoen mensen meedoen. Wij nodigen u uit, vandaag deel te nemen 
aan deze solidariteitsactie met uw bijdrage. Samen kunnen we veel tot stand 
brengen. Hartelijk dank.

Tip: Als u op de Wereldmissiedag van de kinderen (weekend van 
2 en 3 oktober) de spaarzakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen 
door de kinderen.

Slotgebed  

Goede God,
Leid ons naar de verten,
naar de verscheidenheid van mensen en culturen.
Laat U zien in hun tradities,
liederen, dansen en verhalen.
Wees bij ons als we elkaar ontmoeten.
Wees bij ons als we met elkaar spreken
over vreugde en verdriet,
geloof en twijfel, over U.
Leid ons naar de verten, God,
en daar aan voorbij.
Amen.
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Zegenbede

Goede God,
laat ons nu gesterkt door deze viering
uiteen gaan en vol levensvreugde
de taken die U ons heeft toebedacht vervullen.

Laat ons nooit die mensen vergeten,
die lijden onder grote armoede en ongerechtigheid, 
zoals ook veel mensen in Guinee.
Mogen onze gebeden en gaven van vandaag
bijdragen aan een verbetering van hun leven.

God zegene en behoede u op al uw wegen.
In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
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Gebeden en teksten ter bezinning

Goede God,
overal roept u ons tot navolging van Jezus,
in Guinee, in Nederland en op de hele wereld.
U vertrouwt ons toe
om naar anderen te brengen
wat we meedragen in ons hart.
Dat vervult ons met dankbaarheid en vreugde.

Schenk ons een wakker oor, dat uw roep herkent.
Geef ons vertrouwen, dat we op weg durven gaan,
in vertrouwen en liefde.
Geef ons uithoudingsvermogen,
zodat ons werk vruchten draagt
en tot bron van zegen wordt.

Bescherm en begeleid ons op onze wegen,
in Guinee, in Nederland en op de hele wereld,
zodat we gezamenlijk
met onze zusters en broeders 
uw getuigen zijn.
Amen.
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Missie is

Missie is
zo overtuigd zijn van
je geloof dat de wereld
het mag weten.

Vroeger veraf
nu ver en dichtbij
vroeger voor idealisten
nu voor jou en mij.

Missie is een opdracht 
voor ieder van ons
want waar je ook woont of werkt
je kan hoe dan ook
door je manier van leven
laten zien dat je het voor mensen opneemt.

Je kan door je manier van
het opnemen voor mensen
laten zien dat je jou hiervoor
door zijn levensverhaal laat leiden.

Je kan door je manier van
omgaan met zijn levensverhaal
laten zien dat je hiervan
gelukkig kunt leven
laten zien dat je
dit met iedereen wilt delen.

Zo wordt missie
het geluk van alle mensen
waar ook ter wereld.

Antoon Vandeputte, uit ‘Spreek, ik luister’, Missio België.
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Zegen de vrouwen van Afrika

God, zegen de vrouwen van Afrika,
die werken op het veld,
die hun kudden hoeden
met hun kinderen op de rug.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
die van de vroege ochtend
tot de late avond
langs de straat en op de markt
hun koopwaar verhandelen.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
die hun kinderen opvoeden
en grootbrengen
en die horen moeten
dat velen aan aids zullen sterven.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
onze dokters en advocaten
onze professoren en pastores
die uw volk dienen.
Zegen hen met volle hand.

Cheryl Dibeela, Botswana, uit: ‘Samen inzetten op de toekomst’, Missio België
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Gebed voor Afrika

Heer Jezus Christus,
Gij die tot de apostelen sprak:
‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’
Schenk ons de moed
diegenen die geweld uitoefenen
aan te spreken en hun houding te veranderen.
Help ons,
ons hele leven, denken en doen
in dienst van de vrede te stellen.
Wij bidden voor een nieuw Afrika,
waar geen angst meer heerst,
waar geen gewelddaden meer plaatsvinden
en waar eigenbelang mensen er niet toe verleidt
anderen onrecht aan te doen.
Uw rijk kome
voor de volkeren van alle
Afrikaanse talen en stammen,
uw rijk van gerechtigheid, vrede en liefde.
Moge er vrede heersen in Afrika.
Moge er vrede heersen op de hele wereld.
Amen.

Gebed uit Tanzania
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We worden opgeroepen 
om datgene 

wat we meedragen 
in ons hart 

naar anderen te brengen.

“
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SPEERPUNTEN 
VAN MISSIO

1. Kind in nood

2. Scholing

  3. Pastorale vorming

4. Parochievrijwilligers  
     helpen

missio.nl

5. Parochiegemeenschap 
     opbouwen

  6. Hun kerk steunen

  7. Onze kerk 
      inspireren
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