
 
 

ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

 

Vorig jaar verscheen de eerste 

Zendingserfgoedkalender met schilderijen 

van dr. Farid Fadel uit Egypte. Een 

kalender in de traditie van de vertrouwde 

Missie-Zendings-Kalender (MZK). Daarbij 

staat de verbeelding van het Evangelie 

door Christenen in Azië, Afrika en Latijns 

Amerika centraal. De kalender geeft 

informatie over het land, haar recente 

roerige geschiedenis en de kerken die in 

Kameroen present zijn. Kerk in Actie 

juicht de voortzetting van de MZK traditie 

toe en beveelt de deze van harte bij u aan. 
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Voor 2016 zijn de afbeeldingen uit 

Kameroen. In het kader van een 

evangelisatieproject onder leiding van de 

François Vidil, een Franse katholieke 

priester worden in 1973 en in 1980 beelden 

uit het leven van Jezus door mensen uit de 

gemeenschap van de Mafa of Matakam 

stam in het noorden van Kameroen 

nagespeeld. Een plaatselijke kunstenares 

maakt er schilderingen van. Het 

beeldmateriaal gaat vervolgens een rol 

spelen in het evangelisatiewerk op vele 

plaatsen in Afrika.  

 

 

 

Matakam vrouwen 

of vrouwen van de 

Mafa stam uit 

Noord-Kameroen. 

 

Zij dansen met de 

beroemde Matakam 

sikkels. 

DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

2016 IS TE BESTELLEN BIJ UW 

DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE 

VOOR 9 EURO PER STUK 

 

De Zendingserfgoedkalender is een 

uitgave van Stichting Zendingserfgoed  

www.zendingserfgoed.nl  
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