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Welkom 

Een warm welkom aan u 

als lezer van de digitale 

nieuwsbrief. Een brief vol 

informatie en wetens-

waardigheden over het 

zendingserfgoedhuis en 

de activiteiten, die om het 

zendingserfgoed worden 

ontplooid. 

Dit keer aandacht voor de 

komende lezingen en een 

minitentoonstelling, die 

dit jaar op stapel staan.  

Verder een terugblik op 

de opening, de open dag, 

publiciteit en iets over 

nieuwe aanwinsten sinds 

de opening. 

 

Huub Lems 

Voorzitter 

 

 

 

 

Blik op Halmahera 

Onder deze titel vindt op 

woensdag 23 oktober a.s. 

de eerste presentatie van 

stukken uit de collectie 

plaats. Centraal staat 

daarbij de aanvang van de 

zending op het 

Indonesische eiland 

Halmahera, in de Noord-

Molukken. Met de figuur 

van zendeling Hendrik 

van Dijken als middelpunt.  

Aan de hand van een 

beamerpresentatie vertelt 

de voorzitter het boeiende 

verhaal van deze 

zendeling. Deze worden 

ondersteund door 

voorwerpen uit de 

collectie en recent 

materiaal van Halmahera. 

Woensdag 23/10/2013 

20.00-21.30 uur. Huub 

Lems Opgave: 
secretariaat@zendingserfgoed.nl 
max. aantal deelnemers: 

twintig (20). 

  

Jesu Mafa Bijbelverhalen 

uit Kameroen 

Op woensdag 20 

november staat Kameroen 

centraal in een presentatie 

door Henk Bosch. 

De serie Het leven van 

Jezus Mafa is het 

resultaat van schetsen 

gemaakt in het noorden 

van Kameroen. 

Dorpelingen in het gebied 

van de Mafa speelden de 

verhalen na uit het leven 

van Christus. De 

achtergrond van de 

afbeeldingen bestaat dan 

ook in veel gevallen uit 

het Mandara-gebergte van 

Kameroen. Maar ook in 

de kleding, de vorm van 

de huizen en dergelijke is 

de cultuur van de Mafa 

herkenbaar. De platen zijn 

ontworpen en gebruikt in 

evangelisatie- en 

zondagschoolwerk. Henk 

Bosch heeft samen met 

zijn vrouw Joa in Ghana 

gewerkt en kan ons alles 

over de achtergrond ervan 

en het gebruik van de 

serie vertellen. 

 

 
Woensdag 20/11/2013 

20.00-21.30 uur. Henk 

Bosch Opgave: 
secretariaat@zendingserfgoed.nl 
Max. aantal deelnemers: 

twintig (20). 

 

Mini expositie Kerst in 

andere culturen 

Op 7 december is het 

Kerstmarkt in Zuidland. 

Ook het Zendingserfgoed-

huis opent dan van 11.00 

– 17.00 uur haar deuren. 

Er wordt dan een mini-

tentoonstelling ingericht 

met afbeeldingen en 

kunstuitingen uit 
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uiteenlopende culturen. 

O.a. uit China, Bali, 

Kameroen komen 

schilderingen, knipsels en 

wandkleden. Kerststallen 

zijn  er o.a. uit Kenia, 

Costa Rica, Ecuador en 

andere landen. 

 

Goed bezochte opening 

De informele opening op 

vrijdag 30 augustus was 

een feest van herkenning 

voor velen, die bij de 

voorbereiding betrokken 

waren of in functie hierop 

afkwamen. Het bestuur 

van de stichting de 

Zending der PKN, dat het 

initiatief nam, zendings-

kunstkenners uit 

Oegstgeest waren er. 

Maar ook de 

burgemeester van 

Bernisse verraste ons met 

een bezoek. 

Een geslaagde start die de 

tongen losmaakte. 

 
 

Ook de open dag trok veel 

kijkers. Zo’n 

honderdvijftig mensen 

stapten even binnen en 

maakten een praatje 

tijdens het rondkijken. 

 
 Veel publiciteit 

 
Sjaak Verboom van het 

Reformatorisch Dagblad 

maakte deze foto, welke 

geplaatst werd bij een 

groot artikel, dat Janita 

van Hoeven voor deze 

krant schreef. Arie Roest 

van de werkgroep leverde 

de foto’s bij een ander 

groot artikel van de hand 

van Linda Stelma in het 

Nederlands Dagblad. 

Marry Schuurman, onze 

secretaris, schreef een 

artikel in Kerkinformatie 

en lokale media en 

digitale christelijke pers 

pikten de uitgebrachte 

persberichten op. Kortom 

aan publiciteit heeft het 

bij de start niet ontbroken. 

 

Nieuwe aanwinsten 

Van diverse zijden 

werden voorwerpen aan 

de collectie toegevoegd. 

Van de heer Osinga 

ontvingen we speciaal 

vlechtwerk uit Bali en een 

hoed uit de Baliem-vallei, 

West Papua, Indonesië. 

Ook uit Indonesië schonk 

mevrouw Waworoentoe 

een Batik, ter gelegenheid 

van een bijeenkomst van 

de Indonesische Gemeen-

schap van Kerken, en een 

jubileum Ulos (geweven 

doek) uit Noord-Sumatra. 

Van het Statenbijbel-

museum uit Leerdam 

ontvingen wij een Kaapse 

kinderbijbel, fraai 

voorzien van 130 

houtsnede platen en een 

steendruk gekleurde plaat 

uit 1890. 

 
 

Van mw. ds. De Nie tot 

slot werden een 

voorzittershamer van hout 

en ivoor en een batik met 

het embleem van de Bali 

kerk ontvangen. 

Schenkers van harte 

bedankt. 
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