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“FRATELLI TUTTI”  

Afgelopen weekeinde verscheen de nieuwe encycliek van paus 

Franciscus. Daarvoor ging de paus zaterdag de derde oktober naar 

Assisi om daar zijn rondzendbrief met de titel ‘Fratelli tutti’ (Allen 

broeders) te ondertekenen. De nieuwe encycliek gaat over broederschap 

en sociale vriendschap. Het is de derde encycliek van paus Franciscus. 

Daags voor de feestdag van Sint-Franciscus reisde de paus naar het graf 

van zijn heilige naamgenoot in Assisi, om daar zijn nieuwe encycliek te 

ondertekenen. Volgens de persdienst van het Vaticaan is die locatie 

bewust gekozen, omdat Sint-Franciscus op een bijzonder manier geldt 

als “heraut van vrede en broederschap”. Deze thema’s staan hoog op de 

agenda van de paus, benadrukt de Vaticaanse persdienst. Volgens de 

Duitse kardinaal Walter Kasper wil de paus met deze enclycliek vooral 

handvaten bieden voor het samenleven in de tijd ná de coronacrisis. 

Voorafgaand aan de ondertekening vierde de paus de eucharistie bij het 

graf van St.-Franciscus. 
 

Encycliek 
Een encycliek is een zogeheten rondzendbrief voor de hele kerk en "alle 

mensen van goede wil", waarin de paus zich duidelijk uitspreekt over 

een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein. 

Een encycliek wordt gezien als een van de belangrijkste documenten die 

een paus kan publiceren. 

Ook de vorige encycliek van paus Franciscus (Laudato Si’) uit 2015 had 

een duidelijke link met Sint-Franciscus. De paus sprak zich daarin 

duidelijk uit over het milieu en de armoedeproblematiek, die volgens 

hem nauw met elkaar verbonden zijn. Hij de noemde aarde “ons 

gemeenschappelijk huis” en pleitte voor een eerlijke verdeling van 

goederen en grondstoffen. De eerste woorden van Laudata Si’ (Wees 

geprezen) waren ontleend aan het Zonnelied van Sint-Franciscus. 

De eerste encycliek van paus Franciscus heette Lumen Fidei (Het licht 

van het geloof) en verscheen al in juni 2013. Deze was al deels 

geschreven door diens voorganger, paus Benedictus XVI. 



 

         Liturgische kalender  

       zo. 18 oktober 29ste zondag door het jaar  

       ma.19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters  en 

      gezellen, martelaren; H. Paulus van het Kruis, priester. 

       do. 22 oktober H. Johannes Paules II, paus 

       vr. 23 oktober Johannes Capestrano, priester 

       za. 24 oktober H. Antonius Maria Claret, bisschop    

       zo. 25 oktober 30ste zondag door het jaar 

       wo. 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen 

       vr. 30 oktober Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd 

       

Misintenties 
za. 17-10 18:30 Overleden ouders broer en zus 

zo. 18-10 10:30 Bijzondere intentie 

za. 24-10 18:30 Bijzondere intentie 

zo. 25-10 10:30 Uit dankbaarheid 

 

BERICHTEN 
In de vorige Kapelgids hebben we de Wereldmissiemaand al 

aangekondigd. We hebben daar het bericht geplaatst van Missio omtrent 

de projecten waarvoor uw aandacht wordt gevraagd. Een van die 

projecten is gesitueerd in Niger een ander in Nigeria. We willen u graag 

kennis laten maken met het project van zuster Marie Catherine Kingbo 

in Niger en dat van Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden 

van Nigeria 

 

In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte en 

islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft zich met haar 

kleine gemeenschap van zusters gewijd aan het ondersteunen van 

vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. De zusters strijden tegen 

kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De 

coronapandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. 

Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel 

structuren. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het 

land meer in. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.  
 

Vrouwen blijven achter  
De mannen proberen meestal via illegale wegen het land te verlaten om 

ergens anders werk te vinden. De vrouwen blijven achter en doen hun 

best om voor de kinderen te zorgen. Omdat het niet voldoende zal zijn 

alleen het risico op infectie in te dammen, heeft zuster Marie Catherine 

een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep 

verbindt met levenshulp. Hun kleine gemeenschap werkt met 



vrouwengroepen uit 125 dorpen. Elke groep bestaat uit 40 vrouwen. Op 

deze manier doen in totaal 5.000 vrouwen mee aan het project. “Onze 

opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer het moeilijk wordt, 

zijn wij bereid om voorop te gaan.”zuster Marie Catherine Kingbo  

De vrouwen leren hoe ze zelf zeep moeten maken. Daarnaast leren 

ze hoe ze tropenziektes zoals malaria kunnen vermijden. Omdat de 

basisgezondheidszorg in elkaar gestort is, vrezen de vrouwen een 

dramatische toename van andere ziektes door de coronacrisis. Door 

een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar 

was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters 

maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van 

de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen 

bereikt. 

Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft 

de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd 

vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de 

slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging. In en bij zijn 

kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. 

Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts 

dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot 

nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie 

het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De 

terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de 

ogen van de vrouwen en dochters.  

Hoop voor verdreven gezinnen  

Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige 

toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk 

heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen 

gebouwd worden. Na een financiële toezegging van Missio kon 

Mamza de mensen het goede nieuws brengen. “De hulp aan 

vluchtelingen moet nu overgaan in een fase van integratie.”bisschop 

Stephen Mamza 40 vierkante meter thuis Vanaf toen ging het snel. 

Begin 2020 kon bisschop Mamza de eerste steen leggen en eind 

februari stond de ruwbouw van de eerste helft van de huizen al 

overeind. Iedere familie krijgt 40 vierkante meter ter beschikking. 

Daarnaast komen er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en 

voor ieder een stuk akkerveld om te bewerken. “Wij hebben goede 

hoop”, zei Stephen Mamza, “dat bij het begin van de regentijd alle 

gezinnen een nieuw dak boven hun hoofd hebben.”Het bisdom 

Yola zal de mensen ook in hun nieuwe onderkomens blijven 



begeleiden, want sociale en geestelijke hulp is voor de vaak 

getraumatiseerde mensen nog altijd noodzakelijk. Nu zijn er 

plannen om een school en een kapel als nieuw 

gemeenschapscentrum te bouwen.  

Coronamaatregelen  

Geachte dames en heren, 

Wij mailen u vandaag met een tussenbericht over de stand van zaken na 

de dringende oproep van minister Grapperhaus afgelopen maandag om 

het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Deze oproep heeft 

hij gedaan in de context van het snel oplopende aantal besmettingen in 

onze samenleving. Deze week is er overleg geweest over de vertaling 

van deze oproep naar de parochies van de R.-K. Kerk. Er zijn 

overlegmomenten met de overheid geweest en voor komende vrijdag 

staat er weer een overleg gepland tussen het Interkerkelijk Overleg in 

Overheidszaken (CIO) en de minister. In al deze gesprekken pleit de R.-

K. Kerk nadrukkelijk om ruimte voor maatwerk omdat het ene 

kerkgebouw het andere niet is. Dit maatwerk geldt al in het bestaande 

protocol van de R.-K. Kerk, want de grootte van het kerkgebouw is 

immers bepalend voor het aantal aanwezigen.Omdat het overleg nog 

gaande is, wachten de bisschoppen nog met de eerder aangekondigde 

vertaling van de oproep van minister Grapperhaus naar de parochies tot 

vrijdag 9 oktober, eind van de dag. We begrijpen dat dit voor u in de 

parochies heel vervelend is. We begrijpen dat dit u hindert in de 

voorbereiding voor komende zaterdag en zondag omdat u nog geen 

definitief aantal aanwezigen weet. Maar we doen een beroep op uw 

begrip en geduld. We leven in een bijzondere tijd waarin door de 

coronapandemie voor iedereen moeilijke en soms pijnlijke besluiten 

worden genomen. De bisschoppen hebben vanaf het begin met onder 

meer het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ hun 

verantwoordelijkheid genomen met het oog op de volksgezondheid. Dit 

protocol blijft onverkort geldig, maar zoals gezegd willen de 

bisschoppen het nog gaande overleg met de overheid optimaal laten 

plaatsvinden om maatwerk, voor wat betreft het aantal aanwezige 

gelovigen bij een viering, nader in te vullen. We vragen hierin om uw 

gebed en houden u op de hoogte.  

We vragen hierin om uw gebed en houden u op de hoogte,  

met vriendelijke groet,  

Drs. E. Smeets, vicaris voor Liturgie & Kerkmuziek 

Eerste H. Communie: Tot 1 november kunnen er nog kinderen 

opgegeven worden voor deelname aan de voorbereiding van de 

eerste H. Communie in 2021 

https://www.rkkerk.nl/bericht-naar-aanleiding-van-het-gesprek-van-minister-grapperhaus-met-kerkelijke-koepels/
https://www.rkkerk.nl/bericht-naar-aanleiding-van-het-gesprek-van-minister-grapperhaus-met-kerkelijke-koepels/

