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Veel
activiteiten
en
gestage groei
Het eerste jaar van het
zendingserfgoedhuis
is
vol activiteiten geweest.
Een
wereldmaaltijd
waarop we terug blikken,
een avond over de Missie
Zendingskalender,
een
minitentoonstelling rond
Pasen.
Over
diverse
uitleningen waaronder de
wisseltentoonstelling in
de Welkomkerk Zuidland
leest u wat. De collectie
groeide
onverminderd.
We beschrijven dit keer
etnografica van de Pokot
(Pökoot) uit Kenia die we
van de familie Visser
ontvingen. De eerste
kerken en commissies
hebben ons intussen voor
uitleen gevonden. Om
andere kerken hierop te
wijzen verscheen in het
aprilnummer
van
Kerkinformatie een stukje.
En op 17 mei is er een
nieuwe tentoonstelling.
Huub Lems
Voorzitter
Tentoonstelling op 17 mei
‘Grenzeloze landbouw &
veeteelt’
Onder deze titel is er een
kleine
tentoonstelling
samengesteld als bijdrage
aan de Voorjaarsbraderie
te Zuidland.
Stap
gerust
binnen.
Landbouwgereedschap uit
landen
als
Pakistan,

Indonesië, Zambia of
Rwanda.
Maar ook platen van
rijstvelden en visserijgronden. De wereld aan
spullen nodigen uit tot een
bezoekje.
17 mei Dorpsstraat 22
Zuidland 10.00 – 15.00
uur.

Wereldmaaltijd
ZWO
geslaagd evenement!
Op 7 februari was de
ZWO-groep
van
de
Protestantse
Gemeente
Zuidland volop in de weer
om
bijna
vijftig
deelnemers te verrassen
met gerechten uit eigen
land en uit een Afrikaans
land (o.a. uit Madagascar).
Het zendingserfgoedhuis
verzorgde
tussen
de
gangen
door
een
presentatie. Dit keer een
drieluik met als eerste een
serie Knip- en snijkunst
uit Madagascar waar niet
alleen de kunst zelf maar
ook de kunstenaar en het
bijzondere eiland zelf
centraal stonden.
In de tweede ronde werd
gekeken naar traditionele
landbouw bij de Pokot,

een stam van veehouders
en landbouwers in Kenia.
In het derde deel stond de
verbinding Nederland –
Kenia met de huidige
bloementeelt en groententeelt centraal. Onder de
titel ‘In de bonen en Sub
rosa’ werd kritisch naar
productie en consumptie
gekeken.
Bijzondere
schenking
Pokot-etnografica
Van dr. Hans Visser en
zijn
vrouw
Annie
Verboom werd begin
januari een grote collectie
bijzondere
etnografica
van de Pokot ontvangen.
Van 1975 tot 1981 was
het echtpaar vanwege de
GZB, de Gereformeerde
Zendingsbond uitgezonden onder deze stam in het
noordwesten van Kenia.

In dienst van de Reformed
Church in East Africa
leverden zij daar een
bijdrage aan een nieuwe
benadering van zending
waarbij de hele mens
centraal
staat.
Naast
evangelisatie
waren
daarbij ook onderwijs,
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gezondheidszorg,
landbouwtraining
en
dergelijke van belang. In
1989 promoveerde Hans
Visser op het onderwerp
Pökoot Religion. Later
werd hij eerst docent en
tot slot rector van het
Hendrik
Kraemer
Instituut,
waar
zendingswerkers werden
voorbereid
op
hun
uitgaan.
De collectie omvat o.a.
gebruiksvoorwerpen,
ceremoniële voorwerpen,
landbouwvoorwerpen,
wapens,
muziekinstrumenten en sieraden
om status en rijkdom te
tonen.
Een
zeer
bijzondere
en
goed
omschreven
collectie
mochten
wij
zo
ontvangen.

Meer schenkingen
In de afgelopen maanden
werden meer schenkingen
ontvangen. Deze komen
in
een
volgende
nieuwsbrief aan bod.
Wisseltentoonstelling in
de Welkomkerk Zuidland
De tentoonstelling die op
verzoek van de PG

Zuidland in de grote zaal
is ingericht is inmiddels
de derde fase ingegaan. In
de tweede fase werd in de
lijdenstijd tot na Pasen
een
serie
gewezen
wandkleden uit China met
het thema rond Pasen
getoond. Deze maand is
een
serie
vrouwenportretten
uit
Papua
opgehangen met een
toelichting daarbij.

Ze geven vrouwen met
verschillende achtergrond
weer en vertellen zo het
gecompliceerde verhaal
van het volk dat in het
voormalig
Nederlands
Nieuw-Guinea
leeft.
Mirjam
Korse,
afgestudeerd
aan
de
Kunstacademie tekende
voor
deze
verfkrijttekeningen toen zij naar
deze kerk uitgezonden
was.
Al honderden mensen
konden dit jaar een blik
op het tentoongestelde
zendingserfgoed werpen.

Diverse uitleningen
In de afgelopen tijd zijn
de eerste uitleningen
gerealiseerd. Zo was de
serie Kameroen in de
Nieuwe
Kerk
in
Harderwijk te zien. Een
Hongerdoek uit Haïti
sierde de Grote kerk in
Naarden in de lijdenstijd.
En in Etten-Leur hing een
hongerdoek uit Kameroen
en werden dia’s van de
serie Jesus Mafa bijbelverhalen uit Kameroen
vertoond.

Zendingserfgoed brengt
zending dichterbij
Onder die titel verscheen
in Kerkinformatie april
een stuk. Het geeft ideeën
aan kerken en commissie
hoe van het beschikbare
zendingserfgoed gebruik
te maken.
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