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‘We moeten immers 
wel spreken over 
wat we gezien 

 en gehoord hebben’

Handelingen 4,20



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 keer zo groot als 
Nederland. In de hoofdstad Conakry 
wonen zo’n 2,5 miljoen mensen. De 
officiële taal is Frans; tot de onafhanke-
lijkheid 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 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan 
nog weinig eigen priesters, maar dankzij 
de goed opgeleide leken wordt het geloof 
levend gehouden in de moeilijke tijd onder 
de dictatuur van Touré.
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 gezondheidszorg. 
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MISSIO 
ondersteunt 

het pastorale werk 
van de kerk 
in Guinee. 
Help mee!



MISSIO steunt in deWereldmissiemaand 
in het bijzonder de zusters van de congre-
gatie Soeurs Servantes de Marie Vierge et 
Mère, in het bisdom N’Zérékoré. 
Meer informatie op www.missio.nl 

De pastoor begeleidt 
Jean-Marie Guemou: “De pastoor werkt 
niet alleen; hij weet niet alles. Wanneer 
een pastoor hier de parochie verlaat, dan 
functioneert die ook zonder hem verder. 
De pastoor begeleidt! Samen met de pas-
torale raad en de vicarissen verdeelt hij 
de zondagsvieringen onder de priesters.”

Voor Marie Suzanne Mane vormen de 
leken een sterk bindmiddel in de paro-
chie. “Zij zijn de hoeksteen van de kerk. 
Ze scheppen harmonie en begrip in het 
parochieleven. Ze zijn actief in de bestu-
ren van de parochie, in het pastorale team, 
in het koor, in de catechese, op financieel 
gebied en in charitatieve werken. Ook de 
voorbereiding op de volwassenendoop en 
huwelijksvoorbereiding worden toever-
trouwd aan de leken.”

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

“De beste manier om de 
Blijde Boodschap naar 
de mensen te brengen, 

bestaat voor mij erin als 
voorbeeld te leven van die 
Blijde Boodschap. Ik doe in 
de kerk actief mee en zorg 
voor de kinderen, zonder 
daar een tegenprestatie 

voor te verwachten.” 
 

Clarice Sagno



Missiezondag 
is vooral het feest van de solidariteit. We 
vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoorde-
lijkheid voor elkaar neemt. 
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de 
wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de 
grootste solidariteitsactie van de katholieken 
maakt. 

Missio Nederland maakt deel uit van de 
internationale Pauselijke Missiewerken. 
Missio draagt bij aan de verkondiging van 
het evangelie, de pastorale zorg in de armste 
geloofsgemeenschappen, de opvang en scho-
ling van kwetsbare kinderen en de opleiding 
van priesters, diakens en catechisten.
 

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste 
weekend van oktober (2 en 3 oktober) vieren 
wij Wereldmissiedag van de kinderen.
Op Missiezondag 24 oktober wordt over de 
hele wereld in de katholieke Kerk gecollec-
teerd voor het pastorale werk van parochies 
in de derde wereld. 
Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen van parochies en donateurs en 
ontvangt geen subsidie van de overheid.
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‘We moeten immers 
wel spreken over 
wat we gezien en 
gehoord hebben’ 
Met dit citaat uit het boek Handelingen van 
de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. 
We worden opgeroepen om datgene wat 
we meedragen in ons hart naar anderen 
te brengen, aldus paus Franciscus. Deze
oproep geldt voor de gelovigen in Guinee, 
in Nederland en wereldwijd.

Geef dan uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Wilt u het werk van 
MISSIO steunen? 

Materialen voor Wereldmissiemaand, meer infor-
matie over de campagne en concrete projecten
kunt u vinden op onze website www.missio.nl.


