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Wereldmissiemaand 2010 steunt gelovigen in Afrika 

Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië 
Oktober is in de katholieke kerk traditioneel Wereldmissiemaand. Parochies zetten 

zich dan in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te 

ondersteunen. De campagne voor Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door 

Missio/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Steun parochies 

wereldwijd’ stelt Missio deze maand de kerk in Ethiopië centraal. 

 

Dit Oost-Afrikaanse land is bij veel mensen vooral bekend als land van droogte en 

hongersnood. Maar Ethiopië is óók een land met vruchtbare hoogvlaktes, met een rijke 

cultuur en een eeuwenoude christelijke traditie. Ethiopië is ook het enige land in Afrika dat 

nooit gekoloniseerd werd. Het is kortom een land met veel gezichten. Tijdens 

Wereldmissiemaand wil Missio geloofsgemeenschappen in Nederland kennis laten maken 

met de veelzijdigheid van dit bijzondere Afrikaanse land. 

 

Ethiopië is bijvoorbeeld een door en door christelijk land, met een geschiedenis die teruggaat 

tot de vierde eeuw. Ruim 60% van de bevolking is christen en het merendeel behoort tot de 

Ethiopisch-orthodoxe kerk. De rooms-katholieke kerk vormt een kleine minderheid (0,7%).  

Het bijzondere van de rooms-katholieke kerk in Ethiopië is dat ze twee liturgische tradities 

heeft: in het noorden viert men de liturgie volgens orthodoxe ritus en parochies in het zuiden 

volgen de (in Europa gebruikelijke) zogeheten Latijnse ritus.  

 



Sociale projecten 

De katholieke gemeenschap in Ethiopië mag dan klein zijn, ze is wel zeer dienstbaar aan de 

samenleving. Onder meer op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van 

noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen 

voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat 

de mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp.  

 

Veel parochies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water and Sanitation): veilig 

drinkwater en een goede riolering zijn van levensbelang. Juist omdat deze projecten door de 

plaatselijke parochies opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de 

meest kwetsbare zoals vrouwen en kinderen. 

 

Nederlandse bisschop 

Om de slogan ‘Steun parochies wereldwijd’ in praktijk te brengen, voert Missio in oktober 

Wereldmissiemaand actie voor parochies in Ethiopië. In bisdom Nekemte bijvoorbeeld, waar 

de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven sinds kort bisschop is, zijn tal van projecten 

uitgewerkt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en de toerusting van vrijwilligers. 

In alle parochiekerken in Nederland wordt zondag 24 oktober – Wereldmissiedag –

gecollecteerd voor deze en andere projecten van parochies in Ethiopië. Een bijdrage 

overmaken kan ook op giro 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag.  

 

Om de campagne van Wereldmissiemaand te ondersteunen heeft Missio een speciaal 

themanummer uitgebracht van haar magazine Missio Wereldwijd. Daarin onder andere een 

reportage over de kerk in Ethiopië, achtergrondinformatie over de christelijke geschiedenis 

van het land en een interview met de in Nederland werkende Ethiopische priester Kaleab 

Shiferaw. Voor parochies, groepen en scholen is ook campagnemateriaal beschikbaar. Kijk 

voor meer informatie op www.missio.nl.  

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over Wereldmissiemaand en het werk van Missio kunt u contact 

opnemen met pater B. Pex mhm, directeur van Missio Nederland: 070 – 3047444 of per e-

mail: b.pex@missio.nl.  


