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Deze Nieuwsbrief is bedoeld als

UITNODIGING
voor het bijwonen van de opening van onze tentoonstelling

MOLUKSE KERK IN DE POLDER
Molukse kerken in Nederland en hun wortels in de Molukken

De tentoonstelling wordt door ons ingericht op vier locaties in Nederland; achtereenvolgens in
Breda, Ede, Assen en Gennep.
De opening van de eerste tentoonstelling – in Breda – is op maandag 19 augustus om 14.00 uur, in
Woonzorgcentrum Raffy, Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda.
Indien u de opening bij wilt wonen, verzoeken wij u dat even per email aan ons te laten weten.
Na een korte inleiding over het doel, de inhoud en het tot stand komen van deze tentoonstelling, zal
een documentaire worden vertoond, waarin een aantal Molukkers, zowel op de Molukken als in
Nederland, hun gedachten formuleren over het verleden, heden en de toekomst van de Molukse
protestantse kerken in Nederland.
Vervolgens wordt het bijbehorende tentoonstellingsboek gepresenteerd en er is gelegenheid voor het
nuttigen van een hapje en een drankje, waarna u de tentoonstelling kunt bekijken.
We ontmoeten u graag op 19 augustus of op een van de andere openingsdagen. De tentoonstelling
in woonzorgcentrum Raffy duurt van 20 augustus tot 9 september 2019.
Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 17.00 uur (vanwege mogelijke andere activiteiten in het
gebouw vooraf even bellen naar 076 522 5150 om er zeker van te zijn dat u terecht kunt!)
Informatie over de overige locaties, openingstijden en andere details betreffende de tentoonstelling
kunt u, zeer binnenkort, op onze website vinden.
Huub Lems, voorzitter
Hylkje Steensma, secretaris
Volgende openingsdata:

Ede – 10 september
Assen – 21 oktober
Gennep – 18 november
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Het project MOLUKSE KERK IN DE POLDER - Molukse kerken in Nederland en hun wortels in de
Molukken gaat over het 'erfgoed' van de Nederlandse protestantse zending en in hoeverre dat
erfgoed vandaag de dag nog een rol speelt in het kerkelijke leven van de Molukse protestantse
kerken in Nederland. Dit onderwerp sluit aan op het bredere thema van ‘Collectieve erkenning
Indisch en Moluks Nederland’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het project bestaat uit drie onderdelen:
Tentoonstelling
In de tentoonstelling - het centrale onderdeel van dit project - presenteren wij een historisch
overzicht, van voor de komst - in 1511 - van de rooms-katholieke Portugezen in de Molukken tot de
huidige situatie van de Molukse protestantse kerken in Nederland.
Dit doen wij aan de hand van objecten uit de Molukse cultuur uit de collectie van het
Zendingserfgoedhuis, aangevuld met bruiklenen van particulieren, kerken en musea.
Documentaire / overig beeldmateriaal
De 17 minuten-durende documentaire, waarin onder anderen een aantal Molukkers aan het woord
komt, is bedoeld als aanvulling – ter verduidelijking en verdieping - op het tentoongestelde
materiaal. Het betreft voornamelijk interviews met Molukkers in Nederland van verschillende
generaties en met Molukkers op Ambon (Indonesië) rondom het thema van geloofstradities toen
en nu in relatie tot de specifieke Molukse identiteit.
Een tiental informatie-banners ‘vertelt’ het verhaal in chronologische volgorde.
Bij een aantal tentoongestelde objecten kunnen, ter verduidelijking, korte filmclips worden
bekeken.
Tentoonstellingsboek
De publicatie van een goed leesbaar, informatief boek is een belangrijke manier om het ‘verhaal’
van het erfgoed door te geven aan een breed publiek, nu en in de toekomst.
Deel 1 bevat een, rijk geïllustreerde, nadere toelichting op de materialen van de tentoonstelling
zoals die op de informatie-banners, in vitrinekasten en als losse voorwerpen te vinden zijn.
In deel 2 volgt een aantal achtergrondartikelen, die de historische context schetsen en specifieke
elementen uit de kerkelijke traditie belichten.
De volgende auteurs hebben hieraan hun medewerking verleend:
Dr. Th. (Tom) van den End
Drs. ds. R. (Mella) Halussy
Mr. drs. H. (Huub) Lems
Dr. H. E. (Hendrik) Niemeijer

Dr. pdt. E.S. (Verry) Patty
Dr. S. (Simon) Ririhena
Prof. dr. G.I.J. (Fridus) Steijlen
Dr. I. C. (Chris) Tamaela
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