
OKTOBER = MISSIEMAAND EN ROZENKRANSMAAND  
 
 
MISSIEMAAND ZET LIBERIA IN DE KIJKER 
 
Oktober is traditioneel de maand, waarin missie centraal staat. Maar eigenlijk zou heel 
het jaar missionair moeten zijn. Wijlen kardinaal Suenens zei ooit eens: Kerk is missie. 
Missie is als het ware verweven met de Kerk. 
 

      Liberia 
 
Elk jaar stelt Missio een land in de kijker. Dit jaar is dit Liberia, een West-Afrikaans land. 
Dit land werd in 1822 gesticht door ex-slaven die uit de Verenigde Staten terugkeerden 
naar het land van hun voorvaderen.  Dit was niet altijd succesvol, want deze 
teruggekeerde slaven hielden geen rekening met de oorspronkelijke bevolking en 
onderdrukten hen, wat tot een burgeroorlog leidde. Het conflict kostte het leven aan niet 
minder dan 250 000 Liberianen, en nog  meer dan twee miljoen vluchtelingen.  Het 
wordt dus een oktobercampagne vol liefde, daarom ook de hartverwarmende slogan: 
‘Van harte!’ De nood aan liefde en verbondenheid is immers zo groot. Tijdens de 
campagne tonen we je hoe de Kerk van Liberia zich inzet voor genezing: fysiek, maar 
ook relationeel. Daarbij moet ze allerlei obstakels, zoals extreme armoede, overwinnen. 
 
 
Vredesakkoord 
 
In 2003 bereikte men een vredesakkoord en van dan af kon de wederopbouw van het 
land beginnen. En de problemen zijn groot. Inzake onderwijs is er een groot tekort aan 
bekwame leraren, zodat vele kinderen niet naar school gaan of kunnen gaan. Vooral 
meisjes zijn daar het slachtoffer van. Zij huwen vaak op zeer jonge leeftijd en brengen 
veel kinderen voort. Hierdoor vergroot natuurlijk de druk op het onderwijs.  Armoede 
treft kinderen zwaar. Zeker weeskinderen die er alleen voor staan. Velen onder hen 
zien geen andere uitweg dan de schoolbanken te verlaten om aan het werk te gaan, 
onderbetaald. Jonge meisjes zoeken heil in een huwelijk met een oudere man, maar 
stoten daar op uitbuiting of mishandeling. Liefdevolle weeshuizen zijn daarom erg 
belangrijk. In het bisdom Gbarnga steunt de Kerk reeds bestaande weeshuizen, die niet 
kunnen rekenen op overheidssteun.  
 



 
Gezondheid 
 
Ook de gezondheidszorg is zeer bedenkelijk. Slechts 10 % van de bevolking heeft 
toegang tot drinkbaar water. Er is ook een groot tekort aan gevormd 
gezondheidspersoneel.  
Liberia telt ongeveer 15% katholieken. Alhoewel een minderheid, speelt de Kerk toch 
een zeer belangrijke rol in de samenleving. Haar inzet voor gerechtigheid en 
mensenrechten maakt de Kerk zeer belangrijk in de Liberiaanse maatschappij. De 
intussen overleden aartsbisschop Michael Francis kreeg als bijnaam: ‘Geweten van het 
land.’  De kerkelijke inzet voor onderwijs en gezondheidszorg is voor velen van 
levensbelang.  In Liberia zijn weinig priesters. Dit betekent dat vele leken, onder wie 
vele vrouwen, belangrijke taken op zich nemen. Vrouwen zijn daarbij de eersten om 
mensen te bezoeken in tijden van vreugde, zoals een geboorte of een huwelijk, maar 
ook in moeilijke tijden, zoals bij ziekte of dood.  
 
 
Liberiaanse Kerk 
 
De Kerk heeft een grote aantrekkingskracht bij vele mensen. De Liberiaanse Kerk is 
aanwezig in alle delen van het land, zowel in de steden als op het platteland.  
Het ebolavirus heeft in dit land vele mensenlevens geëist. De weeshuizen zitten 
overvol. Het bisdom heeft gekozen om verschillende weeshuizen te steunen, vooral om 
voor deze kinderen gezondheidszorg en onderwijs te voorzien. Hopelijk blijft het land 
gespaard van het coronavirus… 
Op 18 oktober vierden wij missiezondag. Hopelijk niet helemaal verdwenen in de 
plooien van het coronatijdperk. 
 
Leo Pelgrims  
 
 

SPROKKELEN IN DE ROZENKRANSMAAND 

7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. De 
feestdag gaat terug tot de 16de eeuw. Maar het was paus Paulus VI die er in 1969 de 
huidige naam aan gaf. In de 19de breidde paus Leo XIII de viering uit naar de hele 
maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd. Samen de rozenkrans bidden in kerken 
en kapelletjes zal dit jaar op een laag pitje staan. Dit artikel sprokkelt  een aantal 
rozenkransgedachten en feiten bij mekaar. 

 
Protestant heeft nu eigen rozenkrans  
 
Het is een simpel armbandje met achttien gekleurde kralen, ’levensparels’,  het 
protestantse antwoord op de populaire rozenkrans. Een belachelijk idee of een gouden 
vondst? 
Friso Mout (30) draagt de armband zelf. Het is misschien geen esthetisch hoogstandje, 
maar dat deert de jongerenwerker van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland niet. „Ik ben aan hem gehecht geraakt. Ik vind hem mooi. De 
zichtbaarheid, het tastbare, daar is behoefte aan” 
In Engeland en Duitsland genoten de levensparels al enige populariteit en vooral in 
Zweden heeft het religieuze hebbeding een ware vlucht genomen. Daar komt het idee 
ook vandaan. Of eigenlijk uit Griekenland, waar de Zweedse lutherse bisschop Martin 
Lönnebo deze variatie op de rozenkrans bedacht. Als bijdrage aan ’spirituele 
verdieping’. Zijn snoer heet ook wel de ’lutherse rozenkrans’. 



In een interview vertelt Lönnebo hoe hij op een eilandje al tekenend eerst de tientallen 
kralen van de traditionele rozenkrans terugbracht tot één, die hij de ’Godsparel’ 
noemde. Daarna groeide het aantal weer aan, tot twaalf ronde en zes ovale kralen; met 
een parelmoeren ’ik-parel’, een rode voor liefde en een blauwe voor zorgeloosheid 
(’relaxparel’), kleine pareltjes voor geheimen en een zwarte voor de ’nacht’. Het getal 
achttien zal Lönnebo wel hebben ontleend aan het belangrijkste synagogegebed, het 
joodse ’Achttiengebed’. 
 

 
 
Het kleinood biedt een ’nieuwe manier om te bidden, stil te staan, te mediteren’. ‘Het 
helpt’, zegt Mout, ‘bij bidden, maar het is net even anders dan de gebedssnoeren die uit 
het rooms-katholicisme en andere religies bekend zijn. De kralen hebben allemaal een 
andere kleur. Elke parel staat voor een levensthema, zoals liefde, vriendschap of 
leegte. Daar kun je bij bidden, maar, typisch protestants, er zijn geen vaste 
gebedsteksten bij opgesteld – geen weesgegroet of onzevader. Dat maakt de 
levensparels tot een open product. Je mag er zelf bij denken wat je wilt.’ 
Friso Mout heeft zijn armband altijd om. Hoe gebruikt hij hem? ‘Soms kijk ik er even 
naar. Bij de gouden Godsparel denk ik tussen alle vergaderwerk en drukte door ’ik 
geloof’. Meer niet. Soms houd ik een parel vast, als die veel voor me betekent op dat 
moment. Nu is dat die zwarte, de Nachtparel. Er gebeuren nu verdrietige dingen in mijn 
omgeving. Als ik die parel vastpak, dan kan ik dat verdriet even parkeren.’  
(bron: Trouw) 
 

3 manieren om te bidden met Maria 
 
Als het op ons leven aankomt, wie is dan Maria voor ons? Maar één manier om erachter te 
komen. Door wat tijd met haar door te brengen, beweert de trappist Thomas Merton. Om 
Maria te helpen geestelijk leven in ons te baren, kunnen we tot en met haar bidden. Hier 
3 manieren.  

#1 Weesgegroet en de rozenkrans Het Weesgegroet is na het Onzevader ongetwijfeld 
het belangrijkste en populairste gebed. Het eerste deel verwijst naar de Bijbel: Lucas 
1:28 en Lucas 1:42. Het tweede deel is een toevoeging uit de 16de eeuw. 

Wees gegroet Maria,  
vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria,  



Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen 
 
Wie de smaak van het Weesgegroet te pakken heeft, kan zich aan de rozenkrans 
wagen, of beginnen met het rozenhoedje. Het was het lievelingsgebed van paus 
Johannes Paulus II. ‘Het is een heerlijk gebed, heerlijk in zijn eenvoud en zijn diepte.’ 
 
#2 Bidden met woorden van Maria  Je kan ook bidden met woorden van Maria uit de 
Bijbel. Haar bekendste gebed is ongetwijfeld het Magnificat. Religieuzen bidden dit elke 
avond als onderdeel van het getijdengebed.  

#3 Mediteren met niets dan de naam van Maria  Nog eenvoudiger – contemplatiever - is 
bidden met niets dan de naam van Maria. Iets voor de gevorderden.  
(bron Kerknet) 
 
 
Wat zegt Maria vandaag? 
 
Als het op je leven aankomt, wat zegt Maria je dan vandaag? Een Franse Marialegende 
geeft een verrassend antwoord, vertelt Dorothee Sölle (1929-2003). 
Een Franse Marialegende vertelt van een goochelaar, die zijn onregelmatig leven 
opgeeft en intreedt in een klooster. Maar het leven van de monniken blijft hem vreemd, 
hij is niet in staat een gebed uit te spreken noch te zingen.  
Hij klaagt zijn leed bij de Maagd Maria, en zij moedigt hem aan God te dienen met 
datgene wat hij kan: dansen en springen! Vanaf dat moment verzuimt hij alle 
koorgebeden, om op die tijden te dansen. Hij wordt bij de abt ontboden en denkt het 
klooster uitgestuurd te worden, maar de abt zegt alleen maar: ‘In jouw dans heb je God 
met lichaam en ziel geëerd. Maar ons moge Hij alle goedkope woorden vergeven, die 
over onze lippen komen zonder dat ze door ons hart worden ingegeven.’  
(bron Kerknet) 
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