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In 2013 verscheen de vertrouwde MissieZendings-Kalender (MZK) voor het laatst.
Op veler verzoek is besloten om vanaf
2015 – in de traditie van de MZK – de
Zendingserfgoedkalender uit te geven.
Daarbij staat de verbeelding van het
Evangelie door Christenen in Azië, Afrika
en Latijns Amerika centraal. Deze kalender
geeft informatie over het land, haar recente
woelige geschiedenis en de kerken die in
Egypte present zijn. Kerk in Actie juicht de
hervatting van de MZK traditie toe en
beveelt deze van harte bij u aan.
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Voor 2015 zijn de afbeeldingen uit Egypte
en gemaakt door de Anglicaanse
Christelijke kunstenaar in dat land, dr.
Farid
Fadel.
Hij
is
de
meest
vooraanstaande christelijke kunstenaar die
zowel in klassiek Italiaanse stijl als in
traditioneel Oosterse stijl zijn schilderijen
maakt. Hij is daarnaast oogarts met een
bloeiende praktijk. In de kerk heeft hij
leiding gegeven aan het jeugdwerk. Hij
illustreerde een jeugdbijbel en tekende
voor de illustratie bij de Wereldgebedsdag
2014.
Dr. Farid Fadel
Geboren 1958 te
Assuit, Egypte
Oogarts
Kunstenaar
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Getrouwd met dr.
Mona L. Zaki
Twee dochters
Dalia en Lily
DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER
2015 IS TE BESTELLEN BIJ UW
DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE
VOOR 9 EURO PER STUK
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