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Zomergeluiden 

Ook al heet de zomer een 

rustige periode te zijn. Bij 

het Zendingserfgoedhuis is 

daar niet veel van te mer-

ken. Dat is een goed teken! 

De expositie met werk van 

Nyoman Darsane ging zijn 

derde en laatste traject in; 

deze keer in De Sjoel in 

Brielle. 

De Zendingserfgoedkalen-

der 2018 is verschenen en 

al te bestellen. Het is een 

kalender met informatie 

over en afbeeldingen van 

kerken en iconen uit de 

Oriëntaals-Orthodoxe tradi-

tie in ons eigen land.  

Het bestuur is weer op 

volle sterkte met het toetre-

den van Hylkje Steensma  

(secretaris) en Evelien van 

Beek (lid). 

We willen u ook graag be-

richten wat er zoal door de 

werkgroep in het Zendings-

erfgoedhuis op vrijdag-

ochtenden gedaan wordt. 

We belichten twee 

schenkingen van 

voorwerpen die we recent 

ontvingen en we kunnen u 

melden dat de jaarstukken 

2016 zijn vastgesteld en dat 

daarvan op de website een 

samenvatting te vinden is. 

Dit is  mede met het oog op 

de ANBI regels, maar 

vooral ter informatie voor 

iedereen die met ons 

meeleeft.  

 

Huub Lems,Voorzitter 

 
 

EXPOSITIE DARSANE  

IN BRIELLE 
Op vrijdag 11 augustus 

vond in De Sjoel te Brielle 

de opening plaats van de 

tentoonstelling De Bijbel in 

Balinees gewaad.  

De fraaie, geheel her-

bouwde, voormalige syna-

goge en annex het rituele 

bad (Mikwe) en Joodse 

schooltje, vormt een mooi 

decor voor de werken van 

Nyoman Darsane.  

Haast u als u ze nog wilt 

zien, want de expositie is 

alleen nog op 

vrijdagmiddag 25, tijdens 

Bruisend Brielle op 26 en  

maandagmiddag 28 augus-

tus tot 15.00 uur in 

Nederland te zien.  
 

 

ZENDINGSERFGOED-

KALENDER VAN 2018 

VERSCHENEN 
Vorige week was het zover. 

Toen verscheen de kalender 

voor 2018 met als thema 

De vlucht naar Egypte, 

kerken, iconen en miniatu-

ren uit de Oriëntaals-

Orthodoxe traditie in 

Nederland. Uit de Syrisch-, 

Koptisch-, Ethiopisch- en 

Eritrees-Orthodoxe kerken 

en uit de Armeens Aposto-

lische kerk. De geschiede-

nis van deze kerken, hun 

gebruiken en kerkelijke le-

ven met hun iconen en 

miniaturen zijn beschreven.  

 
De vlucht naar Egypte 

 
 

Vaak is hun komst, groei en 

bloei het resultaat van ver-

volging, (burger)oorlog of 

marginalisering in het land 

van herkomst. Ruime aan-

dacht is er ook voor 

migranten- en internatio-

nale kerken in ons land, 

waar deze vijf tradities deel 

van uitmaken 
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Tineke Vlaming en Huub 

Lems bezochten de 

Syrisch-Orthodoxe kerk in 

Glane, de Armeens-

Apostolische kerk te 

Almelo, de Koptisch-

Orthodoxe kerk te Utrecht, 

de Ethiopisch-Orthodoxe 

kerk te Pernis bij Rotter-

dam en de Eritrees-

Orthodoxe kerk te Oudorp 

bij Alkmaar om de 

afbeeldingen te fotografe-

ren. De kerken hadden hen 

hiervoor toestemming 

verleend. Het was een ware 

ontdekkingstocht die 

uitnodigde de kerken beter 

te leren kennen, want ook 

zij maken deel uit van het 

christendom in ons land. 

 

 
Eritrees-Orthodoxe kerk – Oudorp 
 

 

HYLKJE STEENSMA 

SECRETARIS 
Het bestuur is blij te 

kunnen berichten dat 

Hylkje Steensma is 

benoemd als secretaris in 

het bestuur, in de vacature 

die door het vertrek van 

Henk Bosch naar Ghana 

was ontstaan.   

 

 
 

Hylkje heeft, samen met 

haar man, ds. Henk ten 

Napel, voor de zending in 

Kupang op Timor en in 

Jakarta gewoond. Zelf uit 

het onderwijs afkomstig, is 

zij na terugkeer in Assen in 

het onderwijs aan Molukse 

kinderen werkzaam 

geweest. Vervolgens gaf zij 

Nederlands in het voortge-

zet onderwijs toen Henk 

predikant van de 

Nederlandse Kerk in 

Londen was. Hiermee is zij, 

ook na terugkeer in 

Nederland, doorgegaan. 

Met zoveel bagage een 

welkome aanvulling van 

het bestuur. 
 

 
 

EVELIEN VAN BEEK 

IN BESTUUR 
En het bestuur heeft meer 

versterking gekregen door 

de benoeming van Evelien 

van Beek. Zij komt ook uit 

het onderwijs maar werd al 

spoedig trainer voor 

ondernemingsraden bij het 

Slotemaker de Bruïne 

Instituut (SBI). Daarna 

werd ze door de zending 

uitgezonden naar Abokobi, 

waar het vrouwencentrum 

van de Presbyteriaanse 

Kerk van Ghana gevestigd 

is. Na terugkeer is zij bij 

een commercieel trainings- 

en opleidingsinstituut in dat 

vak verder gegaan. Kennis 

van Afrika en in het 

bijzonder van Ghana is op 

deze wijze weer in het 

bestuur vertegenwoordigd. 

 

 
 

IN EN OM HET 

ZENDINGSERFGOED-

HUIS 
De vrijwilligers van het 

Zendingserfgoedhuis in 

Zuidland hebben genoeg 

om handen deze zomer. 

Natuurlijk leverde de 

organisatie van de Darsane 

tentoonstelling het nodige 

te doen. Maar ook de 

inrichting van de vitrines en 

de beide etalages zijn 

vernieuwd. Gedurende deze 

maanden hebben de 

etalages een zomerse 
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aanblik met een mini- 

zandstrand en heel veel 

fraaie tropische schelpen 

van de kusten van 

Indonesië.  

Voor wat betreft de buiten-

kant van ons pand is het 

houtwerk aan een opknap- 

en verfbeurt toe dus dat 

wordt, als het weer het 

toelaat, ook aangepakt.  

En dan is er nog het 

continue beschrijven van de 

collectie en het vastleggen 

daarvan in de computer. 

Dat gaat als volgt:  

Het object wordt zo goed 

mogelijk op de foto gezet 

in een ruimte die daar 

speciaal voor is ingericht. 

Vervolgens worden de 

maten opgenomen en wordt 

bekeken of er bijvoorbeeld 

wat aan mankeert. Dan 

volgt het inboeken. Het 

object krijgt een 

catalogusnummer dat 

afhankelijk is van het type 

object en het krijgt een 

plaatsnummer met 

referentie aan doos en 

stelling of andere locatie 

zodat het altijd terug te  

vinden is. Vervolgens 

wordt van zaken  als 

herkomst, bruikleen of 

schenking, maten, 

materialen een zo exact 

mogelijke beschrijving 

gemaakt. Dan wordt ook de 

foto bijgevoegd. Tot slot 

krijgt het object een label 

met inventaris- en plaats-

nummer en dan kan het in 

de schappen. Het spreekt 

voor zich dat het een 

tijdrovend karwei is en het 

is dan ook fijn dat naast 

Sander de Bakker, Corry 

van de Kaa, Gretha 

Bijlsma, Huub Lems en 

Atie Jongejan nu ook 

Hylkje Steensma daar aan 

meedoet.  

 

 
Barong masker Bali 

 

NIEUWE OBJECTEN 
Ook in de afgelopen 

periode ontvingen we weer 

het nodige aan (voor het 

zendingserfgoedhuis) 

nieuw materiaal. Van deze 

schenkingen lichten we er 

twee uit.  

Evelien van Beek bracht 

diverse Afrikaanse objecten 

in waaronder een fraaie 

waterkruik.  

Vanuit heel veel 

verschillende zendingsge-

bieden kwamen de 

voorwerpen die Henk van 

der Woerdt ons schonk. 

Deze voorwerpen kreeg hij 

gedurende de jaren dat hij 

in Utrecht verantwoordelijk 

was voor het Guesthouse, 

waar zendingswerkers op 

verlof en vertegen-

woordigers van partner-

kerken te gast waren.   

 

 

 

 
 

FINANCIËN 
In de afgelopen periode is 

de jaarrekening over 2016 

gemaakt en door Hans 

Maas van Maas-

accountants te Den Haag 

van een samenstellings-

verklaring voorzien. Het 

resultaat op hoofdlijnen 

kunt u zien op de website 

onder het kopje ‘Over ons’ 

en dan ANBI gegevens 

2016. Op alle door de 

belastingdienst als ANBI 

erkende instellingen rust de 

verplichting om vóór 1 juli 

de cijfers en een verslag 

over het voorgaande jaar te 

publiceren. Daaraan 

voldoen we dus, niet alleen 

voor de verstuurder van 

blauwe brieven maar zeker 

ook in openheid naar u 

allemaal.  


