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ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

 

Sinds 2015 verschijnt er elk jaar een 

Zendingserfgoedkalender. Het eerste jaar  

met schilderijen van dr. Farid Fadel uit 

Egypte. In 2016 met schilderijen van de 

Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen. 

Kalenders 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 geschiedenis 

en de kerken die in het land present zijn. 

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de 

MZK traditie toe en beveelt deze van harte 

bij u aan. Voor u zelf of om weg te geven. 
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Voor 2017 zijn de afbeeldingen uit Papoea, 

het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea. 

Papoea vormt nu de meest oostelijke 

provincies van Indonesië. De kalender 

geeft een beeld van de variatie aan kunst 

die in en rond protestantse en rooms-

katholieke kerken te vinden is: wandreliëfs, 

houtsnijwerk, muurschilderingen en 

schilderingen op geklopte en gedroogde 

boombast. Want voor de christenen hier is 

de Bijbel een open boek dat ook voor 

anderen niet gesloten moet blijven. 

 

 

De kansel van de 

GKI IMMANUEL 

kerk van de 

Suprauw-Sorong 

gemeente.  

De vorm is die van 

de Triton schelp die 

aan de kusten van 

Papoea wordt 

gevonden. 

 

DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

2017 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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