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Een nieuw jaar van 

activiteiten 

Na een fors begin van 

zichtbare activiteiten in en 

om het Zendingserfgoed-

huis ligt een nieuw jaar 

voor ons. Dat doen we 

niet zonder ieder hartelijk 

te danken die op welke 

manier ook zich voor ons 

werk heeft ingezet.  

In deze nieuwsbrief 

aandacht voor een 

wereldmaaltijd van de 

ZWO in Zuidland, een 

lezing over het fenomeen 

Missie Zendingskalender, 

een mini-tentoonstelling 

rond Goede Vrijdag tot 

Pasen. Verder noemen we 

de wisseltentoonstelling 

in de Welkomkerk te 

Zuidland en het 

beschikbaar komen voor 

uitleen van de serie snij- 

en knipkunst uit 

Madagascar. Tot slot nog 

een greep uit de nieuwe 

aanwinsten voor de 

collectie. 

 

Huub Lems 

Voorzitter 

 
 

Wereldmaaltijd 

Onder deze titel 

organiseert de werkgroep 

ZWO van de PG Zuidland 

een wereldmaaltijd. Op 

vrijdag 7 februari wordt 

weer een gezamenlijke 

maaltijd voor jong en oud 

georganiseerd in de 

Kerkhoeck, Kerkstraat 29, 

Zuidland (inloop vanaf 

18.00 uur, aanvang 

maaltijd 18.30 uur). 

Met deze maaltijd willen 

we het omzien naar elkaar 

en naar onze medemens 

bevorderen en de 

verbinding tussen Afrika 

en Nederland aangeven. 

We streven er ook nu naar 

dat het een maaltijd wordt 

met wereldgerechten, 

bereid met eerlijke 

producten. Tussen de 

gangen door zal Huub 

Lems van het 

Zendingserfgoedhuis ons 

iets vertellen over 

Madagascar en de 

landbouw in Afrika. We 

hopen, dat het samenzijn 

de maaltijd tot een feest 

zal maken. 

Vrijdag 07/2/2014 18.00-

22.00 uur. Huub Lems 

Opgave tot 3 februari: 
secretariaat@zendingserfgoed.nl 
of bellen naar Gerrie 

Mol (tel. 0181-451423) 

 

Lezing MZK 

Op dinsdag 25 maart gaat 

Huub Lems in op het 

fenomeen Missie 

Zendingskalender (MZK).  

Er wordt ingegaan op de 

achtergrond van het 

project en de 

oecumenische dimensie. 

En er wordt ingezoomd 

op afbeeldingen uit vele 

culturen en heel 

gevarieerde expressies 

van Goede Vrijdag tot 

Pasen. 

Dinsdag 25/03/2014 

20.00-21.30 uur. Huub 

Lems Opgave: 
secretariaat@zendingserfgoed.nl 
Max. aantal deelnemers: 

twintig (20). 

 

 

Wisseltentoonstelling in 

de Welkomkerk Zuidland 

Op verzoek van de 

kerkrentmeesters vindt er 

vanaf januari een jaar lang 

een wisseltentoonstelling 

plaats in de Welkomkerk 

van de PG Zuidland. 

Recentelijk is de grote 

ontvangstruimte 

opgeknapt en dat leverde 

de mogelijkheid van 
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exposeren op. Leuk dat 

daarbij aan het 

Zendingserfgoed werd 

gedacht. In januari en 

februari worden de 

wanden opgefleurd met 

vijf geweven wandkleden 

uit China. Bijbelse 

voorstellingen naar 

ontwerpen van de Chinese 

kunstenaar He Qi.  

 
 

Minitentoonstelling 

beelden rond Pasen 

In de lijdensweek zal het 

Zendingserfgoedhuis 

enkele dagdelen de deuren 

openen voor een mini-

tentoonstelling met 

beelden uit de collectie 

die passen bij het thema 

van Goede Vrijdag tot 

Pasen. 

 

Nieuwe Serie beschikbaar 

voor uitleen 

Onlangs is ook de serie 

snij- en knipkunst uit 

Madagascar opnieuw 

beschreven. Deze is nu 

dan ook voor uitleen aan 

gemeenten en galerieën 

beschikbaar. Meer 

informatie over de serie is 

te lezen op de website.  

 
 

Nieuwe aanwinsten voor 

de collectie 

In de afgelopen tijd 

mochten heel wat nieuwe 

voorwerpen aan de 

collectie worden 

toegevoegd. Het Hendrik 

Kraemer Instituut in 

Utrecht heeft helaas zijn 

deuren moeten sluiten en 

droeg stukken uit haar 

verzameling over.  

De heer Lolke Osinga 

verraste ons met de 

complete serie Missie 

Zendingskalenders die 

sedert 1980 zijn 

verschenen met het 

nodige aan achtergrond-

materiaal. Bijzonder is de 

documentatie rond het tot 

stand komen van  de 

MZK 1981 met 

schilderingen van de 

Balinese schilder Ketut 

Lasia. Ook droeg hij 

voorwerpen uit de 

Balinese cultuur over en 

twee series puzzels die 

Oegstgeest voor de jeugd 

in de jaren zestig uitgaf. 

Nog meer voorwerpen uit 

zijn collectie verhuisden 

naar het 

Zendingserfgoedhuis.  

Tijdens de mini-

tentoonstelling 

‘Bethlehem uit de kunst’ 

verraste mw. Schaddé-van 

Dooren-de Zwart ons met 

een groot model 

‘tournette’ of 

‘Weihnachtspyramide’ 

die in oorsprong in de 

streek van het Erts-

gebergte werd gemaakt 

door mijnwerkers die in 

de winter thuis zaten.  

Er zijn nog meer gulle 

schenkers, maar die 

komen een volgende keer 

aan bod. 

 

ANBI-data op internet 

Net als alle andere 

Algemeen Nut Beogende 

Instellingen publiceert 

ook onze stichting haar 

kerngegevens op het 

internet. Dat gebeurt op 

onze eigen website maar 

sinds kort ook op 

www.protestantse-anbi.nl  

Graag wijzen wij u er nog 

eens op dat ons werk als 

culturele ANBI is erkend 

wat schenken extra 

voordelig maakt. 
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