
TITEL VAN HET PROJECT AANKOOP VAN EEN EXPRESSCHIP  

UITDRUKKELIJK  

VOOR PASTORALE DIENSTEN 

 

 

PRIJS VAN HET PROJECT R$ 126.300,00 OF € 25.260,00 

 

 

AANVRAGENDE ORGANISATIE PRELAZIA DE ITACOATIARA    

      Rua Barão do Rio Branco, nº 251- Centro 

      Tel. 55-92-3521-1967  

Celular: 55-92-99351-3309 

69.100-045 – Itacoatiara (Amazonas) Brasil  

 

 

VERANTWOORDELIJKE  

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV 

Bispo da Prelazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMENVATTING  

 

De Parochie van het Kind Jezus werd in 2005 opgericht na een afsplitsing van de Parochie van Onze-Lieve-

Vrouw van de Rozenkrans, Prelatuur van ltacoatiara, Amazonas, en vormt 24 gemeenschappen, verspreid 

langs de oevers van de Amazonerivier, meren en zijwegen. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 23.000. 

Het is een gebied, waar het hoofdkantoor is gevestigd in het dorp Novo Remanso op 145 km van Itacoatiara. 

Van de 24 katholieke gemeenschappen liggen er 17 in de randgebieden van de Amazonerivier en in de 

rivieren Urubu en Preto da Eva, in uiterwaarden die per boot bereikbaar zijn. Maar in 10 van deze 

gemeenschappen is het nodig om met de auto langs de oevers te rijden en vervolgens een boot te nemen, 

waardoor de afstanden korter worden en de overtochten gemakkelijker verlopen. 

Een probleem dat de huidige situatie van de parochie veroorzaakt is het gebrek aan vervoer over de rivier 

voor pastorale diensten. 

Daarom is dit verzoek gericht op de aanschaf van een boot voor de pastorale dienst van deze parochie. 

 

 

 

 

 



INLEIDING 

De parochie van het Kind Jezus bestrijkt het grondgebied van Vila do Engenho en Novo Remanso dat 

behoort tot de gemeente Itacoatiara, in het binnenland van de staat Amazonas. A Vila de Novo Remanso, 

waar de parochie zich bevindt, ligt 143 km van de gemeente Itacoatiara, en 220 km van de hoofdstad 

Manaus, beide met toegang via asfalt, maar van slechte kwaliteit en in slechte staat. Wanneer u de rijksweg 

AM 010 verlaat, neemt u een geasfalteerde gemeentelijke weg in de richting van ViIa de Novo Remanso, 

op 45 km afstand. Op dezelfde manier, tot het dorp Engenho, met een totale afstand van 41 km. Tussen de 

twee grote steden, Engenho en Novo Remanso, ligt een asfaltweg van 90 km soms verbeterd door de stad. 

In de meeste van deze gebieden zijn er verschillende overstromingsgebieden of beken die in het 

regenseizoen moeilijk toegankelijk zijn. In het regenseizoen zijn de beken moeilijk toegankelijk. Deze 

wegen worden "aftakkingen" genoemd en geven toegang tot bebouwbare en agrarische gebieden. Meestal 

eindigen deze takken aan de oevers van meren, beken en rivieren in de regio, waardoor boten gemakkelijker 

toegang krijgen tot gebieden en gemeenschappen langs de rivieren. De Parochie van het Kind Jezus werd 

in 2005 opgericht na een afsplitsing van de Parochie van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, 

momenteel liggen 26 gemeenschappen aan de asfaltweg en 11 gemeenschappen in de buurt van onverharde 

wegen. De andere gemeenschappen bevinden zich in de randgebieden van de Amazonerivier en ook in de 

rivieren Urubu en Preto da Eva, in uiterwaarden die per boot bereikbaar zijn. De andere gemeenschappen 

bevinden zich in de randgebieden van de Amazonerivier en ook in de Urubu en de Preto da Eva, in 

overstromingsgebieden, die per boot bereikbaar zijn. 

 



In 10 van deze gemeenschappen is het nodig om met de auto te reizen en vervolgens een boot te nemen om 

de afstand te verkorten en de overtocht te vergemakkelijken. 

De parochie is arm en nauwelijks zelfvoorzienend, ondanks het feit dat de tiende de belangrijkste 

financieringsbron is die de parochiegemeenschap in staat stelt te overleven. 

In de hele regio wonen ongeveer 23.000 mensen. Het is een regio die bestaat uit gezinnen met een laag . 

inkomen, die leven van landbouwproductie en visserij. Hoewel de meerderheid van de bevolking katholiek 

is, is het aantal mensen dat zichzelf als "praktiserend" beschouwt niet even groot. 

Een deel van de bevolking staat onverschillig tegenover het religieuze aspect, hoewel er een zekere 

bereidheid is tot liefdadigheid, maar niet altijd met een specifieker engagement. 

Maar toch zijn er positieve tekenen. Het is altijd onder de meest nederigen dat we een grotere openheid 

vinden voor de verkondiging van het Evangelie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEEM 

Het hoofdkwartier van het pastorale gebied Novo Remanso ligt op 145 km van Itacoatiara, over land. Het 

is een gebied waar de bevolking toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs, verstedelijking en enige 

infrastructuur, maar deze diensten zijn nog precair. Het dorp heeft geen enkele systematische indeling die 

blokken vormt, maar is samengesteld uit hobbelige straten, ongelijk en met onregelmatige geleding en 

drainage.  

De bisschop van de prelatuur van Itacoatiara zag de grote groei van het dorp en besloot de parochie toe te 

vertrouwen aan de missionarissen. Het is een regio geworden die missie en directe begeleiding in de 

gemeenschappen nodig heeft, zodat ze niet ontmoedigd worden.  

Zoals we al zeiden, de mensen die in het dorp wonen dat deel uitmaakt van het gebied, zijn zeer arm en 

meestal werkloos. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in het kerkelijk leven, vooral wat betreft de 

samenwerking in de kerk, aangezien weinig mensen offergaven geven en deze minimaal zijn.  

Wij zijn reeds begonnen de mensen bewust te maken van het belang van het geven van een tiende van hun 

inkomen als alternatief voor het onderhoud van het gebied en het pastorale werk, maar dat is niet 

gemakkelijk vanwege de economische situatie van ons volk.  

De pastorale dienst wordt moeilijk door het ontbreken van een adequaat voertuig, aangezien de priester en 

de missionarissen die hen vergezellen, de gezinnen onderweg bezoeken en deelnemen aan pastorale 

bijeenkomsten in de gemeenschappen die aan de weg liggen en de wegen en buitenwijken rond het dorp. 

 

 



Gezien de afstand tussen de gemeenschappen en de zetel van de Prelatuur, waar zich ook het seminarie 

bevindt, is vervoer onontbeerlijk voor degenen die rechtstreeks het ambt van pastoor uitoefenen. 

 

DOEL 

Aankoop van een snelboot voor de pastorale diensten van de parochie Menino Jesus - Vila de Novo 

Remanso - Itacoatiara, Amazone. 

 

DOELSTELLINGEN 

1. De medeverantwoordelijkheid van allen in het evangelisatiewerk wekken; het bewustzijn van de inzet 

voor evangelisatie en de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van pastorale activiteiten 

vergroten. 

2. Reactiveren van pastorale bezoeken om de drie maanden voor: sacramenten, vormingen en pastorale 

oriëntaties. 

 

BEGROTING 

Type schip Fabrikant Jaar Bedrag in Reas Bedrag in Euro 

Aluminiumboot met motor van 

115PK. Capaciteit voor 11 

personen. 
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