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Veel aanwinsten en een
Zendingserfgoedkalender!
Groot nieuws dit keer is
dat het zendingserfgoed
het
initiatief
heeft
genomen om de opvolger
van de Missie Zendingskalender uit te geven. De
Zendingserfgoedkalender
2015 vraagt aandacht
voor Egypte aan de hand
van platen van dr. Farid
Fadel.
Het nieuwe seizoen begint
met een tentoonstelling
over het zendingsbusje.
Hierover zal ook een
lezing worden gehouden.
We schenken aandacht
aan de uitleningen en
komen ruimte tekort om
aandacht
aan
alle
ontvangen schenkingen te
besteden. Tot slot nog
aandacht
voor
de
samenwerking met het
Volkenkunde
Museum
Leiden.
Veel genoegen met deze
nieuwsbrief.
Huub Lems
Voorzitter
Vacatures
In het bestuur ontstaan
vacatures voor secretaris
en lid met kennis van de
museumwereld.
Voor de werkgroep in
Zuidland zoeken we extra
handen. Meldt u aan!

Zendingserfgoedkalender
komt er aan!

In 2013 verscheen de
vertrouwde
MissieZendings-Kalender (MZK)
voor het laatst. Op
verzoek van velen is
besloten om vanaf 2015
in de MZK traditie de
Zendingserfgoedkalender
uit te geven. 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 woelige
geschiedenis en de kerken
die in Egypte present zijn.
Kerk in Actie juicht de
hervatting van de MZK
traditie toe en beveelt
deze van harte bij u aan.
De kalender is voor € 9
per exemplaar exclusief
verzendkosten te bestellen.
Diaconieën en ZWOcommissies kunnen voor
gereduceerde
prijs
exemplaren voor hun

gemeente bestellen. Zie
voor informatie verder op
onze website.
Tentoonstelling
over
zendingsbusjes
Tijdens de Zuidlandse
jaarmarkt is er in het
Zendingserfgoedhuis een
tentoonstelling over de
geschiedenis van de voor
velen bekende zendingsbusjes worden gehouden.
Een grote variatie aan
busjes uit Nederland maar
ook uit andere landen zijn
er te zien. Ook busjes
voor de missie en voor
andere
kerkelijke
doeleinden komt u er
tegen.

Tijdens de tentoonstelling
wordt
ook
aandacht
besteed
aan
de
Zendingserfgoedkalender.
Zaterdag 13 september
Dorpsstraat 22 Zuidland
10.00 – 15.00 uur.
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Zuidland september en
oktober sieren.

Lezing zendingsbusjes
Dinsdag voorafgaand aan
de jaarmarkt te Zuidland
wordt een lezing over de
geschiedenis
van
de
zendingsbusjes gehouden.
Hoe zijn deze gebruikt,
hoe past het in de
geschiedenis van missie
en zending, welke variatie
is er en waarom, of er
verschillen tussen landen
zijn aan te wijzen en hoe
het tijdperk ten einde
kwam.
Dinsdag 9 september
Dorpsstraat 22 Zuidland
20.00 – 21.30 uur.
Opgave
via
e-mail:
secretariaat@zendingserfgoed.nl

Uitleningen
Op diverse plaatsen in het
land zijn of waren
tentoonstellingen
met
uitgeleende materialen te
zien. In Bergen NH
hangen
knipsels
van
Bijbelse verhalen naar
ontwerp van He Qi uit
China. Deze zullen de
wisseltentoonstelling in
de
Welkomkerk
in

En in Linschoten was de
Jezus Mafa serie uit
Kameroen te zien.
Veel nieuwe aanwinsten
In de afgelopen periode is
er weer een reeks van
schenkingen
binnengekomen. We kunnen
slechts enkele belangrijke
stukken hier weergeven.
Alle schenkers van harte
dank hiervoor.
Van mevrouw Boekestijn
werd een schilderij van
Ketut Lasia ontvangen,
een mooie aanvulling op
de bestaande collectie.
Ook een ander Balinees
schilderijtje
en enkele
geweven
doeken
uit
Indonesië.
Mevrouw De Nie schonk
ons
eveneens
een
schilderij van Ketut Lasia
en een uit stukjes stof
gemaakt
kunstwerk
voorstellend “Kruisiging”
van een kunstenaar uit
Surabaya.

Verder vlechtwerk uit
Bali, doeken uit ZuidSumatra, een Wajang uit
Java. Daarnaast ontvingen
we
posters
door
Oegstgeest
uitgegeven,
MZK kalenders, boeken
en heel bijzonder puzzels
van de zending van rond
1940.

Van mevrouw FakkelNijenhuis ontvingen we
de uitzendbijbel van haar
vader, die hij voor vertrek
in 1919 kreeg aangeboden
van het NZG. Ook een
schrift
handgeschreven
cursus zedenkunde (ethiek)
van
deze
zendeling
Nieuwenhuis.
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Van mevrouw Berghout,
zendingsarts in o.a. Ghana
en Kameroen ontvingen
we een unieke chiefsketting uit het BamounBafout gebied.

Van de erven ds. Kees
van Evert kwam een
Balinees schilderij en
houtsnijwerk van dit
eiland. Tevens Timoreese
geweven doeken.
Van de heer W.A.
Belksma ontvingen wij
een
foto
van
een
herdenkings-monument
voor zendeling Johannes
Belksma. Over enige tijd
zal ook een boek over zijn
leven en werk hieraan
worden toegevoegd.

Van Jaap en Marja
Luinstra die op Sumba
hebben gewerkt ontvingen
wij een mooie Sumba
Gamelan. Verder een
groot aantal geweven
doeken uit diverse streken
op en rond Sumba/Timor.
Van Mw. Beumer, oud
medewerker
van
het
Zendingsbureau kregen
we een Afrikaanse batik
en materiaal van de
Inkomsten
Registratie
Afdeling.
Ook
poststukken uit de Kom
over de Brug campagne.

De
stukken
werden
overhandigd door ds. D.
Nicolai, de vroegere
secretaris Nederland en
later Algemeen Secretaris
van Oegstgeest. Hij bracht
ook nog enkele stukken
uit zijn collectie voor het
Zendingserfgoedhuis mee,
waaronder een collectebus
voor de zending in de
vorm van een wereldbol.
Tot zo ver een greep uit
de nieuwe aanwinsten.

Contact met Museum
Volkenkunde Leiden c.s.
In mei is op plezierige
wijze kennis gemaakt met
een
van
de
de
conservatoren Indonesië
collectie van het Museum
Volkenkunde Leiden. Dit
museum maakt nu deel uit
van
het
Nationaal
Museum
voor
Wereldculturen, waarin
het samenwerkt met het
Tropenmuseum
in
Amsterdam en het Afrika
Museum in Nijmegen.
De samenwerking leidt tot
uitnodigingen over en
weer. Ook kunnen we een
beroep op de kennis en
ervaring van het museum
doen om voorwerpen uit
onze collectie goed te
kunnen beschrijven. In de
toekomst is het over en
weer in bruikleen geven
van voorwerpen uit de
collecties
eveneens
mogelijk.
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