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Gestaag door met het
zendingserfgoed werk
Wat
is
er
weer
ongelooflijk veel werk
verzet
voor
het
zendingserfgoed.
De
afgelopen tijd stond de
zendingserfgoedkalender
centraal met het verzorgen
van
de
honderden
bestellingen uit het hele
land. Maar er werden ook
series ingelijst en er werd
aan de inventaris verder
gewerkt.
In
deze
nieuwsbrief
kijken we terug op een
geslaagde tentoonstelling
over Papua. We wijzen
ook op de komende mini
tentoonstelling
‘De
geboorte van Christus:
wereldnieuws!’.
Begin
januari wordt in twee
delen een documentaire
over Zendingswerk in
Kameroen op NPO 2
uitgezonden. Zeer de
moeite waard om te
volgen bij Fryslân DOK.
De werkgroep “Sumba
toen en nu” kwam een
kijkje nemen in het
Zendingserfgoedhuis. Een
tweede Kunst-stukje is op
de website geplaatst en
binnenkort volgen er meer.
En nieuws over giften,
geven en een bezoek aan
kunstenaars op Bali.
Huub Lems
Voorzitter

Papeda bord -Sentani

‘Papua: een bijzondere
cultuur’ goed bezocht
De mini-tentoonstelling
onder deze titel die op de
tweede zaterdag van
september werd gehouden,
is goed bezocht. Het weer
was boven verwachting
goed, wat meehielp aan
het succes. Opvallend was
dat
bij
meerdere
bezoekers herinneringen
aan de tijd dat het gebied
nog Nederlands NieuwGuinea heette boven
kwamen. Anderen wezen
juist op de moeilijke
positie die Papoea binnen
de Indonesische republiek
inneemt. Zending toen en
nu kwamen op die manier
dicht bij elkaar.

In Bethlehem – I Wayan Turun
Bali - 1958

De geboorte van Christus:
wereldnieuws!
Onder deze titel wordt een
nieuwe tentoonstelling op
mini formaat ingericht in
het zendingserfgoedhuis.
Met kerststallen en kunstuitingen
uit
de
verschillende werelddelen.
Kunstenaars
uit
verschillende
landen
lieten zich inspireren door
het kerstverhaal van de
aankondiging aan Maria
tot de vlucht naar Egypte.
De hemel heeft de aarde
aangeraakt en iedereen
mag het weten. Een
interessant overzicht van
kerstverhalen van de
uiteinden der aarde. De
minitentoonstelling is te
bewonderen tijdens de
kerstbraderie in Zuidland.
Zaterdag 12 december
Dorpsstraat 22 Zuidland
10.00 – 15.00 uur.
Zendingsfilm in première
Op vrijdag 13 november jl.
was het zover. Op het
Noorderlijk Filmfestival
te Leeuwarden ging de
documentaire
‘Missy
Slagge?’,
Fries
voor
‘Missie geslaagd?’ in
première. De indringende
documentaire is van de
hand van Anne van
Slageren, zoon van dr.
Jaap van Slageren, die in
de jaren zestig/zeventig
van de vorige eeuw door
de Hervormde zending
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werd uitgezonden
Kameroen.

naar

Beeld uit documentaire Missy
Slagge? van Anne van Slageren

Een nieuw zendingsterrein nadat Indonesië de
toegang voor zendelingen
weigerde. Veel van de
zendelingen vonden dat
nieuwe
terrein
in
Kameroen, in dienst van
de zelfstandige EEC
Eglise Evangélique du
Cameroun. Zo ook dr.
Jaap van Slageren die
actief was in jeugdwerk
en in het lesgeven aan
evangelisten.
Het portret van deze
zendeling, zijn gezin en
het werk wat hij deed is
imposant. Minstens zo
imposant is hoe de
mensen in Kameroen nu
op
de
inzet
van
Nederlandse
zendingsmensen toen terugkijken.
Of het ‘Missie geslaagd?’
is wordt aan de kijker zelf
overgelaten.
De
documentaire is te zien
bij Fryslân DOK op
NPO 2 op zondag 3 en
10 januari.

Werkgroep Sumba toen en
nu op bezoek
Het zendingserfgoedhuis
kreeg recent bezoek van
een aantal leden van de
werkgroep Sumba toen en
nu.
De
werkgroep
probeert
op
allerlei
manieren het zendingswerk van vroeger en van
vandaag
onder
de
aandacht te brengen. Een
belangrijk element is de
operatie
Redt
de
Documenten. Bedoeld om
correspondentie
van
zendingsmensen met die
in
Nederland
achter
bleven,
voor
het
nageslacht te bewaren. Bij
hun werk komen de
werkgroep-leden
regelmatig
ook
voorwerpen tegen. Het is
goed dat zij nu een beeld
hebben van het werk van
Zendingserfgoed
om
mensen naar ons te
kunnen verwijzen.

Sumbanees huis

Tweede
Kunst-stukje
geplaatst
Wat
later
dan
de
bedoeling was is kort
geleden het tweede uit de
serie Kunst-stukjes op de

website geplaatst. Het
betreft een toelichting op
het werk Zonsondergang
van
de
Ghanese
kunstenaar Sowatei Adjei.
Kijk op het betreffende
deel van de website, waar
u ook het eerste stukje
over de geboorte van
Christus van de Balinese
schilder I Wayan Turun
uit 1958 kunt nalezen. Het
is de bedoeling dat er nu
geregeld nieuwe stukjes
gaan verschijnen.
www.zendingserfgoed.nl/
zonsondergang-sawateiadjei/

Zonsondergang – Sowatei
Adjei

Een bijdrage om in te
lijsten.
In de afgelopen maanden
werden we verblijd met
een royale gift van de
Hemmense
zendingsstichting. De gift is
bedoeld voor de materiële
verzorging
van
de
collectie. In het bijzonder
om grote schilderijen als
die uit de Bali collectie
van nieuwe lijsten te
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voorzien. Deze zijn na
soms vijftig jaar niet meer
in de beste staat. Een gift
dus om in te lijsten.

I Ketut Lasia

Op bezoek bij Balinese
kunstenaars.
Tijdens een dienstreis
naar Indonesië kreeg de
voorzitter de gelegenheid
met diverse Balinese
kunstenaars kennis te
maken. Zo ontmoette hij I
Ketut Lasia van wie
meerdere werken in de
collectie
van
het
Zendingserfgoed
zijn
opgenomen. Ook zijn
broer, die Hindoe is en
slechts één keer een op de
bijbel geïnspireerd werk
maakte, werd bezocht. Dit
werk van I Nyoman Tulus
is ook in de collectie van
het Zendingserfgoed te
vinden.

De
veruit
bekendste
kunstenaar is wellicht I
Nyoman Darsane. Bij het
bezoek
aan
deze
veelzijdige
kunstenaar
werden
vele
werken
bekeken. Hij is danser,
gamelanspeler en leraar.
Hij schildert en heeft ook
belangrijke
bijdragen
geleverd aan de Balinese
architectuur van kerken
van
de
Protestants
Christelijke Kerk van Bali
GKPB.

Thomas en de opgestane Heer
Ni Ketut Ayu Sri Wardani

Bezoeken als deze zijn
bijzonder
inspirerend,
zeker omdat ook kennis
werd gemaakt met een
jongere generatie van
christelijke kunstenaars.
Zij hebben de traditionele
Balinese
stijl
echter
losgelaten en ontwikkelen
eigen moderne stijlen om
het Evangelie uit te
beelden.

Aantrekkelijke aftrek

Einde van het jaar
Het eind van 2015 is al
weer in zicht. Met
dankbaarheid
kijken
bestuur en werkgroep
terug op alles wat ook dit
jaar weer kon worden
verricht.
December is doorgaans
ook de maand waarin
ieder van ons de balans
opmaakt en giften worden
gedaan. Dan is het goed te
weten dat ook het
Zendingserfgoed gebaat is
bij uw gift. En omdat de
stichting een Culturele
ANBI is mag u ook nog
wat extra aftrekken bij uw
aangifte voor de belasting.
Bestuur
en
werkgroep van ‘t
Zendingserfgoed –
huis
wensen
u
goede feestdagen

I Nyoman Darsana
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