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December nieuws.
Een terugblik op het
kalenderproject,
een
tentoonstelling op de
winterfair en een bezoek
aan het Wereldmuseum te
Rotterdam
vormen
highlights in deze brief.
En verder uitleningen,
inventariseren en het
verzorgen van de collectie,
wisseling
van
het
secretariaat en een eindejaar tip.
Veel leesplezier.
Huub Lems, voorzitter
Zendingserfgoedkalender
goed ontvangen!
In de vorige editie van
deze nieuwsbrief werd de
eerste Zendingserfgoedkalender aangekondigd.
En begin oktober lag deze
klaar voor verzending.
Vorige week werd de
laatste kalender uit de
oplage van 2.500 stuks
verkocht. De kalender is
verspreid in ruim 150
plaatselijke gemeenten en
kreeg
vele
positieve
reacties.

Helaas hebben we nu een
aantal gemeenten (of

gemeenten die nog wilden
bijbestellen) en particulieren moeten teleurstellen. Daar zullen we
voor de editie 2016 lering
uit trekken.
Door de late start in juli
en
omdat
we
als
vrijwilligers voor het eerst
hiermee aan de slag
gingen, zijn er wel punten
aan te wijzen waar het de
volgende keer beter kan.
Heeft u zelf suggesties,
dan zijn die welkom.

Vanuit Cairo ontvingen
we de waardering van dr.
Farid Fadel, de kunstenaar
die het beeldmateriaal van
zijn werken beschikbaar
stelde.

Naar het Wereldmuseum
Rotterdam
In augustus brachten alle
vrijwilligers
van
het
zendingserfgoed
een

bezoek aan het Wereldmuseum te Rotterdam.
Het vroegere Museum
voor Volkenkunde is ooit
begonnen met o.a. de
collectie van de Utrechtse
Zendingvereniging en met
die
beide
van
het
Nederlands
Zendelinggenootschap,
die aan de Gemeente
Rotterdam
werden
geschonken. Juweeltjes
die
in
het
Zendingserfgoedhuis niet
zouden
misstaan,
bevinden zich dus daar.

De directeur Stanley
Bremer leidde ons op
enthousiaste wijze rond.
Hij gaf ook uitleg over
zijn aanpak om bij
krimpende
gemeentesubsidie het museum van
een
aantal
andere
inkomstenbronnen
te
voorzien.
Uitleen aan gemeenten
Ook nu weer kunnen we
diverse
uitleningen
melden. De Jezus Mafa
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serie vond o.a. zijn weg
naar Etten Leur en naar
Hengelo Gld.
Uit dezelfde collectie is
een nieuwe serie met
beelden
rond
Kerst
samengesteld die in de
Welkomkerk in Zuidland
veel positieve reacties
oplevert.
Iets voor uw gemeente?
Neem gerust contact op.
Inventariseren en het
verzorgen van de collectie.
Bij alle activiteiten zoals
een minitentoonstelling of
een lezing en zeker bij het
omvangrijke
kalenderproject, schieten andere
belangrijke zaken er nog
wel eens bij in. De
werkgroep in het erfgoedhuis wil daarom in de
komende
tijd
volop
inzetten op het verzorgen
van de collectie. Nog veel
series hebben een nieuwe
omlijsting nodig omdat de
bestaande lijsten door het
gebruik hun langste tijd
hebben gehad. Intussen
zijn de benodigde gereedschappen en materialen
aangeschaft en zijn de
eerste lijsten vervangen.
Ook heeft de voortgang
van het inventariseren
hoge prioriteit. Daarvoor
is
het
proces
van
fotograferen naar een
hoger plan getild. Al
doende, leren we dus als
werkgroep.

Bestuurswisseling
Deze maand neemt Marry
Schuurman afscheid als
secretaris van het bestuur.
Haar al volle agenda en de
afstand Harderwijk tot de
locatie van het Zendingserfgoedhuis werd iets te
veel van het goede. We
zijn Marry dankbaar voor
de tijd en energie die ze
vanaf de start aan het
werk van de stichting
heeft gegeven. We zijn
een bestuurslid kwijt,
maar hebben er in haar
een ambassadeur voor in
de plaats gekregen. De
heer Henk Bosch hebben
we bereid gevonden haar
als secretaris in het
bestuur op te volgen. Hij
is in dienst van de
zending
naar
Ghana
uitgezonden geweest, en
is nu coördinator van de
voorbereiding van mensen
die namens onze kerken
naar partnerkerken gaan.
Van harte welkom.
Einde jaar tip
We naderen het eind van
2014 en dat is voor veel
mensen de tijd om de
balans op te maken. Dat
betreft vaak ook het doen
van giften aan allerlei
goede doelen.
Dan is het goed te weten
dat ook de stichting
zendingserfgoed
uw
bijdrage
goed
kan
gebruiken om de lopende

kosten
van
het
zendingserfgoedhuis, de
kosten voor activiteiten
als het verzorgen van de
collectie, enzovoort, te
kunnen
dekken.
Misschien ook goed te
weten dat de stichting een
culturele ANBI is. Het
rekeningnummer is:
NL03ABNA 0589 6419 72
St. Zendingserfgoed/Zuidland

Minitentoonstelling ‘Kerst
in vele culturen’

Tijdens de Zuidlandse
Winterfair die op zaterdag
6 december zal worden
gehouden,
zal
een
tentoonstelling
met
verbeeldingen van Kerst
uit een veelheid aan
culturen te zien zijn. Uit
diverse series zijn batiks
en schilderijen te zien.
Van de aankondiging van
de geboorte tot aan de
vlucht
naar
Egypte.
Verder zijn een aantal
kerststallen te zien uit
diverse landen.
Zaterdag 6 december
Dorpsstraat 22 Zuidland
10.00 – 15.00 uur.

SECRETARIAAT@ZENDINGSERFGOED.NL
WWW.ZENDINGSERFGOED.NL
DORPSSTRAAT 24, 3214 AG ZUIDLAND

