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ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

Sinds 2015 verschijnt er elk jaar een 

Zendingserfgoedkalender. Intussen met 

schilderijen van dr. Farid Fadel uit Egypte 

(2015), schilderijen van de Jesus Mafa 

serie uit Noord Kameroen (2016), met 

kunst uit kerken in Papoea (2017) en 

iconen en miniaturen uit Oriëntaals-

Orthodoxe kerken in Nederland (2018). 

Kalenders in de traditie van de vertrouwde 

Missie-Zendings-Kalender (MZK). Niet-

westerse christenen verbeelden het 

Evangelie. De kalender geeft informatie 

over land,  geschiedenis, kunst en kerk. 

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de 

MZK traditie toe en beveelt deze bij u aan. 
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Voor 2019 zijn de afbeeldingen van 

Balinese kunstenaars in de typische stijl 

van de Hindoeïstische traditionele 

hofschilderkunst wajang of kamasan. De 

geschiedenis van het eiland en van de 

zending en de kerk daar, het bijzondere 

Hindoeïsme en de typische schilderkunst 

zijn beschreven. In tegenstelling tot geheel 

Indonesië, dat voor meer dan 80% de Islam 

aanhangt, is de overgrote meerderheid van 

de Balinezen Hindoe gebleven. 

Protestanten vormen niet meer dan 1% van 

de bevolking. Maar wel in een geheel eigen 

Balinese stijl.  

   
Jezus en de overspelige vrouw - I Ketut Lasia 

 

DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

2019 IS TE BESTELLEN BIJ UW 

DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE 

VOOR 9 EURO PER STUK 

Mooi om te hebben, leuk om weg te geven! 

 
De Zendingserfgoedkalender is een uitgave van 

Stichting Zendingserfgoed  

www.zendingserfgoed.nl  
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