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Voldoende te doen. 

Ook in 2017 gaat het 

werk gestaag door. Deze 

zomer zijn we druk met 

de tentoonstelling van het 

werk van Nyoman 

Darsane. De aquarellen, 

de pentekeningen en de 

batiks waren recent in de 

Grote Kerk in Zwolle te 

zien. Nu voor twee 

maanden in het Brabantse 

Cuijk. 

We ontvingen een 

prachtige collectie 

zendingserfgoed van 

Verre Naasten, de zending 

van de Gereformeerde 

Kerken vrijgemaakt. Er 

was de jaarlijkse 

wereldmaaltijd van de 

ZWO commissie van de 

PG Zuidland en ook bij de 

permanente wissel-

tentoonstelling geven we 

inbreng.  

Er was een college op 

locatie voor studenten van 

de VU/PThU, dat voor 

herhaling vatbaar is. De 

opstelling daarvoor bleek 

ook bruikbaar voor een 

mini-expositie tijdens de 

voorjaarsmarkt. Er werd 

een conferentie met 

collega zendings- en  

missiemusea bezocht en 

we namen afscheid van 

onze secretaris Henk 

Bosch die naar Ghana 

vertrok.   

 

Huub Lems 

Voorzitter 

 
EXPOSITIE DARSANE  

IN BRIELLE 

Op vrijdag 11 augustus 

vind de opening plaats 

van de tentoonstelling De 

Bijbel in Balinees gewaad 

in De Sjoel te Brielle. De 

geheel en fraai herbouwde 

voormalige synagoge en 

et rituele bad (Mikwe) en 

Joodse schooltje annex  

vormt een mooi decor 

voor de werken van 

Nyoma Darsane.  

Haast u als u ze nog wilt 

zien want alleen op 

vrijdag 25 in de middag, 

tijdens Bruisend Briele op 

26 en op maandag middag 

28 tot. 15.00 uur is de 

expositie nog in 

Nederland te zien.  
 
 

VERRE NAASTEN 

GEEFT COLLECTIE 

Verre Naasten is de 

landelijke zendings-

organisatie van en voor de 

Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt. Het kantoor 

is ondergebracht in 

Zwolle en is recentelijk 

verhuisd. Bij de 

verhuizing is een deel van 

de collectie zendings-

erfgoed vrijgekomen en 

na overleg is deze 

geschonken aan het 

Zendingserfgoedhuis. Een 

omvangrijke uitbreiding 

van onze collectie met 

stukken uit o.a. het 

zuidelijke deel van Papua, 

Indonesië, uit Kongo, 

Egypte en Zuid-Afrika. 

Men is nog bezig met het 

maken van een toelichting 

op de vele geschonken 

voorwerpen.  

 

 
 

WERELDMAALTIJD 

PG ZUIDLAND 

Al sinds enkele jaren 

organiseert de ZWO 

commissie van de 

Protestantse Gemeente 

Zuidland een 

wereldmaaltijd. Enerzijds 

om geld in te zamelen 

voor het ZWO project, 

anderzijds om 

voorlichting te geven over 

het project, het land of het 

themaland van de maaltijd. 
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Dit jaar stond Indonesië 

centraal omdat een project 

van de kerk van Zuid 

Sumatra de komende tijd 

in beeld zal zijn. Op 7 

april waren ruim 40 

belangstellenden rond een 

Indonesische maaltijd 

verenigd. Vanuit het 

Zendingserfgoedhuis 

werd een verhaal over 

kerk en staat in Indonesië 

gehouden met wat 

culinaire uitstapjes. 

 

 
EEN COLLEGE OP 

LOCATIE ZUIDLAND 

In de Bachelor fase van 

de theologie opleidingen 

van de Vrije Universiteit 

en de Protestantse 

Theologische Universiteit 

is een college Zending en 

Oecumene ingepast. 

Vorig jaar ontstond het 

idee om een van de 

zendingscolleges op 

locatie van het 

Zendingserfgoedhuis te 

geven. Op 27 februari was 

het zo ver dat een groep 

van 19 studenten met prof. 

Heleen Zorgdrager langs 

kwam. De titel van het 

door het zendingserfgoed-

huis verzorgde college 

was Zending voorwerp 

van bespreking. Aan de 

hand van zeven thema’s 

waarmee de zending te 

maken heeft, werden 

diverse voorwerpen 

getoond en werden deze 

tegen de achtergrond van 

maatschappelijke 

ontwikkelingen en 

ontwikkelingen in het 

denken over zending 

geplaatst. Met behulp van 

thema’s als taal, 

Bijbelvertaling, cultuur, 

traditionele godsdienst, 

andere godsdiensten en 

ideologieën, voorlichting 

en geldwerving en kunst 

werden een aantal 

dilemma’s gepresenteerd.  

 
Uit de verslagen werd 

duidelijk dat de zending 

veel concreter werd en dat 

er gevoel voor de 

dilemma’s werd 

bijgebracht.  

Een maand later volgde 

nog een groepje van vijf 

studenten die niet eerder 

in de gelegenheid waren. 

Een van beide kanten 

geslaagd evenement dat 

voor herhaling vatbaar is. 

 

 
 

TENTOONSTELLING 

ZENDINGSERFGOED 

HUIS 6 MEI 

We streven er naar open 

te zijn met een expositie 

op dagen dat er 

jaarmarkten zijn op 

Zuidland. Op 6 mei was 

het de beurt aan de 

voorjaarsmarkt en de 

thema opstelling die voor 

de studenten PThU/VU 

was gebruikt, werd nu 

benut om te exposeren. 

Als thema was 

aangekondigd: Zending: 

vertellen en vertalen. 

Aardig om te zien dat ook 

mensen van buiten het 

dorp de weg naar de 

jaarmarkt en de expositie 

vonden. Een berichtje in 

de lokale bladen was 

aanleiding voor een 

mevrouw uit Abbenbroek 

en een echtpaar uit 

Twente stapte binnen 

omdat ze ‘iets hebben met 

zendingsbusjes’. De 

opstelling leverde aardige 

gesprekken op over Bali, 

over de Islam, over kunst, 

over de aandacht voor 

zending, enzovoort.  
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ROULERENDE 

EXPOSITIE 

WELKOMKERK 

De Welkomkerk en het 

Zendingserfgoedhuis 

werken nauw samen op 

het terrein van exposities. 

De zaal naast de kerk is 

beschikbaar om exposities 

die we kunnen uitlenen in 

wisselende exposities te 

tonen. Daarom kunnen 

veel mensen kennis 

nemen van een variëteit 

aan christelijke kunst en 

cultuur uitingen van over 

de hele wereld. De 

nieuwste expositie is die 

van recent ingelijst werk 

van de Indiase kunstenaar 

Solomon Raj. 

 

  
 

CONFERENTIE 

MISSIE MUSEA 

In het Haus Völker und 

Kulturen van de Steyler 

missionarissen in 

Duitsland vond recent een 

conferentie plaats voor 

zendings- en missiemusea 

uit Duitsland, Zwitserland, 

Oostenrijk en Nederland. 

Het missiemuseum in 

Steyl Nederland was er en 

de voorzitter van het 

Zendingserfgoedhuis 

woonde de conferentie 

eveneens bij. De 

uitdagingen waarvoor 

deze musea staan in de 

huidige tijd was het 

hoofthema. O.a. de 

spanning tussen 

zendingsmuseum of 

volkenkundig museum, 

hoe voldoende publiek te 

trekken, hoe de 

‘boodschap’ over te 

krijgen, hoe om te gaan 

met minder leuke kanten 

in de geschiedenis, waren 

enkele van de vele 

onderwerpen die door 

deskundigen werden 

belicht. Er viel veel te 

leren en er zijn nuttige 

contacten voor de 

toekomst gelegd.  

 

 
 

HENK BOSCH NAAR 

GHANA 

Henk Bosch die enkele 

jaren terug Marry 

Schuurman opvolgde als 

secretaris van het bestuur, 

nam onlangs afscheid. 

Eerder dit jaar besloten hij 

en zijn vrouw terug te 

gaan naar het land waar 

zij eerder voor de zending 

hadden gewerkt: Ghana. 

Met een nieuwe 

trainingsopdracht van een 

Nederlandse trainings-

organisatie. Het bestuur 

dankt Henk voor zijn 

inzet niet alleen als 

bestuurder maar ook als 

iemand die hart heeft voor 

het zendingserfgoed en 

wat dat kan betekenen 

voor de zending nu.  Alle 

goeds toegewenst in het 

Afrikaanse land. 
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