
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF STICHTING ZENDINGSERFGOED/ZENDINGSERFGOEDHUIS  
NO. 6 (2015) juni 
 

SECRETARIAAT@ZENDINGSERFGOED.NL                                                    WWW.ZENDINGSERFGOED.NL 
DORPSSTRAAT 24, 3214 AG ZUIDLAND 

 

Zomer nieuws 

Wat later dan u van ons 

gewend bent en onze 

bedoeling was praten we 

u bij over het reilen en 

zeilen van het Zendings-

erfgoedhuis.   

We vinden het fijn om u 

de kalender voor 2016 

met platen uit Noord-

Kameroen te kunnen 

voorstellen.  

We blikken terug op een 

druk inhoudelijk en 

gezond financieel 2014. 

Er wordt aandacht besteed 

aan de minitentoonstelling 

over muziekinstrumenten 

die leuke belangstelling 

trok.  

We ontvingen een 

bijzondere bruikleen van 

een Bali schilderij uit de 

vroegste periode. Voor 

het eerst hielden we een 

lezing op locatie voor de 

PCOB in Zuidland.  

En we lichten enkele 

recente verkrijgingen er 

uit om u daarmee kennis 

te laten maken. 

Tot slot iets over de 

Wereldmaaltijd van de 

ZWO in Zuidland met 

Rwanda als thema, waar 

ook de wandkleden een 

plek bij kregen. 

 

Veel leesplezier. 

Huub Lems, voorzitter 

 

 

 

Zendingserfgoedkalender 

2016 uit Kameroen! 

Zoals we in de vorige 

nieuwsbrief aangaven is 

de eerste kalender, die nu 

wellicht ook bij u aan de 

muur hangt, prima 

ontvangen. Een enorme 

stimulans om met deze 

nieuwe loot aan het werk 

door te gaan.  

  

 
 

De kalender voor 2016 zal 

gesierd worden door 

platen uit de Jesus Mafa 

serie. Bijbelverhalen uit 

het leven van Jezus 

werden nagespeeld door 

Christenen van de Mafa, 

een stam in het noorden 

van Kameroen. Hiervan 

zijn platen geschilderd: 

het leven van Jezus in 

Afrikaans gewaad. De 

kalender geeft ook infor-

matie over het land, de 

geschiedenis en de kerken 

die er present zijn De 

Zendingserfgoedkalender 

2016 kost € 9 per stuk. 

Commissies en 

diaconieën kunnen bij 

bestellingen vanaf 10 

stuks (te verzenden aan 

één adres) exemplaren 

bestellen tegen een 

gereduceerde prijs van € 6 

per stuk. Het verschil 

kunnen commissies voor 

hun werk gebruiken. 

Bestellen en info op:  

www.zendingserfgoed.nl/

kalender-2016  

Omdat bij toezending van 

minder dan 10 kalenders 

verzendkosten berekend 

moeten worden, kunt u 

het best uw commissie of 

diaconie vragen een 

grotere bestelling te doen.  

 

Inhoudelijk en financieel 

goed jaar 2014 

 

 

Kort geleden heeft het 

bestuur de balans over het 

afgelopen jaar opgemaakt. 

Er is ontzettend veel te 

doen en dan is het goed 

om eens op te schrijven 

wat er zoal door alle 

vrijwilligers gedaan kon 

worden. En dat was niet 

mis. Ongeveer 80 mensen 

bezochten de lezingen, ca. 

250 mensen stapten 

binnen om een mini-

tentoonstelling te bekijken 

en de exposities in diverse 
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gemeenten georganiseerd 

door ZWO-commissies of 

diaconieën werden naar 

schatting door zo’n 3.000 

mensen bekeken.  

Door vergoedingen bij het 

uitlenen uit de collecties, 

giften (ook van u als 

lezers van deze 

nieuwsbrief!) en het 

positieve saldo op de 

kalender 2015 kon voor 

het draaien van het 

erfgoedhuis ongeveer 

12.500 euro worden 

bijgeschreven. Daarnaast 

maakten giften van 

fondsen en particulieren 

een aflossing van de 

hypotheek met 75.000 

euro mogelijk. Dank aan 

een ieder die hier aan 

meegewerkt heeft.  

Binnenkort kunt u de 

hoofdpunten uit het 

verslag onder de ANBI 

gegevens op de website 

nalezen. 

 

 
Minitentoonstelling 

muziek goed bezocht 

Op 16 mei jl. was het 

miezerregen. Dat deed de 

voorjaars of lentemarkt op 

Zuidland beslist geen 

goed. Veel kraampjes 

bleven dan ook leeg 

omdat de verkopers er 

geen brood in zagen. We 

vreesden dan ook dat de 

minitentoonstelling Een 

wereld aan muziek weinig 

bezoekers zou trekken.  

Maar tot onze verrassing 

mochten we tussen de 

vijftig en zestig mensen 

verwelkomen. Die zagen 

o.a. fluiten uit de Andes, 

trommels uit Kenia, 

Egypte en Papua, de 

Sasando uit Alor, een 

Gamelan uit Sumba, een 

lier uit Ethiopië, een harp 

uit Rwanda en  Angklung 

uit Java. En nog vele 

instrumenten meer. Van 

enkele Indonesische 

instrumenten waren 

filmpjes te zien en was te 

horen hoe de muziek 

klinkt.  

 

 
Bijzondere bruikleen  

Sinds kort is de collectie 

uitgebreid met een 

schilderij van de Balinese 

schilder I Wayan Turun. 

De eerste schilder op het 

eiland die Bijbelse 

voorstellingen in de 

traditionele Balinese 

schilderstijl weergaf. Het 

schilderij dat Jezus en de 

Samaritaanse vrouw bij 

de waterput weergeeft 

komt uit de nalatenschap 

van mevrouw Dr. M.C. 

(Riete) Jongeling. Zij gaf 

o.a. les aan de 

Theologische opleiding in 

Jakarta en schreef haar 

proefschrift over het 

zendings-consulaat daar. 

De erven hebben het 

schilderij in bruikleen 

gegeven zodat het 

tezamen met andere 

werken van deze schilder 

en van bijvoorbeeld I 

Ketut Lasia ten toon 

gesteld kan worden. 

 

 
Lezing op locatie 

In april werd voor het 

eerst een lezing op locatie 

gegeven.  

De PCOB van Zuidland 

beet het spits af. In een 

power point presentatie 

werd in vogelvlucht een 

kijkje genomen in de 

zendingsgeschiedenis van 

Paulus reizen tot aan de 

voorlopers van de 

Protestantse zending. 

Daarna werd ingegaan op 

wat er zoal aan voor-

werpen in het zendings-

huis is verzameld om als 

illustratie voor dit 

‘zendingsverhaal’ te 
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fungeren. Bijna vijftig 

belangstellenden konden 

bovendien veel van de 

getoonde voorwerpen van 

dichtbij bekijken. Een 

nieuwe mogelijkheid om 

de collectie dichter bij de 

mensen te krijgen.  

 

 
Spijkerbeeld 

Sinds kort zijn twee 

voorwerpen uit Kameroen 

in de collectie opgenomen 

naar aanleiding van een 

reis van de voorzitter naar 

het land dat sinds de jaren 

zestig deel uitmaakte van 

de zendingspartners van 

de Hervormde en 

Gereformeerde zending. 

Ten eerste is er een 

masker dat stamoudsten 

dragen bij rituelen in de 

koninkrijken van de 

Bamileke in centraal west 

Kameroen. Het andere is 

een spijkerbeeld uit het 

zuiden van het land tegen 

de grens van Kongo. Daar 

zijn spijkerbeelden of 

nkisi veel bekender. Ze 

worden door medicijn-

mannen gebruikt om 

geesten aan te roepen en 

kracht aan te ontlenen. 

Voor elke sessie een 

spijker. Een bijzonder 

object in de ontmoeting 

van evangelie en 

traditionele godsdienst, 

van evangelie en cultuur. 

  

 

 

 

Spaarbusjes 

Zendingsbusjes zijn er in 

vele soorten en maten. 

We hebben er al een keer 

een minitentoonstelling en 

een lezing aan gewijd. 

Recent krengen we van de 

heer A. van Rij uit 

Schiedam een aanvulling 

met een busje dat nog niet 

in onze collectie 

voorkwam. Het busje 

heeft de vorm van de 

busjes van spaarbanken. 

Met het logo en de 

vermelding van Voor de 

Gereformeerde zending 

vormt het een exemplaar 

dat een welkome 

aanvulling is. 

 

 

 

 

Rwanda centraal op 

ZWO wereldmaaltijd 

Jaarlijks organiseert de 

ZWO Zuidland een 

wereldmaaltijd waarbij 

een land of thema centraal 

staat. Gerechten uit dat 

land of die regio staan dan 

ook op tafel. Dit jaar was 

het thema Rwanda 

waarbij een Kongolese 

mevrouw van de 

Pinkstergemeente, die in 

het kerkgebouw kerkt, 

meehielp met Afrikaans 

koken. 

Tussen de gangen door 

werden power point 

presentaties gegeven over 

voorwerpen uit de 

collectie die uit Rwanda 

komen en over 

wandkleden uit Rwanda 

die centraal stonden bij de 

MissieZendingskalender 

1993. De Protestantse 

Gemeente van Zuid-

Groningen stelde deze 

beschikbaar. Een 

geslaagde bijeenkomst 

met zo’n vijftig 

deelnemers. 

 

 
De vlucht naar Egypte 
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