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Zendingserfgoedkalender 2021 nu te
bestellen
Het is - met nu al de zevende
keer - aardig een traditie aan
het worden: in augustus
verschijnt de kalender voor
volgend jaar. U leest erover.
Bij de kalender verschijnt
deze keer een serie kerstkaarten met afbeeldingen van
batiks van de hand van de
kunstenaar ds. Aris uit
Yogyakarta en het batikatelier in Kalipenten. Ook
uniek is, dat we de originele
batiks zelf te koop kunnen
aanbieden. Dit betreft batiks
met afbeeldingen van de
kalender en kerstkaarten die,
omdat het handwerk is, altijd
net iets anders zullen zijn.
Het object van de maand is
dit keer de mamuli: een
oorsieraad, vaak van goud,
dat een belangrijke rol speelt
in de traditie op Sumba.
En als u de lijst met
bezoekers aan het Zendingserfgoedhuis leest, dan ziet u
dat we zo langzaamaan weer
open gaan, na de strikte
sluiting en een overgangsperiode van ‘weken achter de
schermen’.
Wij wensen u veel leesplezier.
Huub Lems, voorzitter

Eenheid in
verscheidenheid

vermeld. U leest informatie
over de geschiedenis, over de
kunst die dankzij de kraton
van ouds ontwikkeld is, over
de kunstenaar en de techniek
van het batikken. Voor 9
Euro per stuk - exclusief
verzendkosten - is de
kalender te bestellen op onze
website: zendingserfgoed.nl
onder het kopje
zendingserfgoedkalender
2021.

Batiks van ds. Khristian
Aris Widodo
Batikstudio Kalipenten
Zendingserfgoedkalender
2021

ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2021
Op 17 augustus kwam de
Zendingserfgoedkalender
2021 uit. Het is de zevende
editie van de opvolger van de
bekende Missie Zendingskalender MZK.
Voor de afbeeldingen is dit
jaar de keuze gevallen op de
batiks die ds. Khristian Aris
Widodo van Yogyakarta
ontwerpt en die door een
batikstudio in Kalipenten
worden gemaakt. Dit is
handwerk van de bovenste
plank uit de studio waar
moslims en christenen
samenwerken. Eenheid in
verscheidenheid is dan ook
het thema van deze kalender.
Naast de afbeeldingen van de
batiks is ook weer het een en
ander over het betreffende
gebied - Java, Indonesië -
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KERSTKAARTEN BIJ DE
KALENDER 2021
Omdat er al vaker naar
gevraagd werd, hebben we
besloten om dit jaar een set
kerstkaarten bij de kalender
uit te brengen. Een set van
vier met achtereenvolgens:
- de herders horen het nieuws
van de geboorte;
- in de stal van Bethlehem;
- de wijzen uit het Oosten en
- de vlucht naar Egypte.
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Als bonuskaart doen we er
een ansichtkaart bij van het
origineel van de batik
‘Eenheid in verscheidenheid’
De set kerstkaarten is voor 6
Euro, tegelijk met de
kalender te bestellen.

BATIKS OOK TE
BESTELLEN
In overleg met ds. Aris is
besloten om de mogelijkheid
te bieden de batiks, met
thema’s van de kalender en
de kaarten, als origineel
batikkleed te bestellen. Elk
batikkunstwerk wordt met de
hand gemaakt, daardoor is
elk werk uniek en nooit
precies gelijk aan de afbeelding op de kalender en de
kaarten.
Zo’n uniek exemplaar met de
afmeting 92 x 75 cm is te
bestellen voor € 110 per stuk.
Met de aankoop steunt u het
batikstudio-project van ds.
Khristian Aris Widodo met

honderd euro. De overige tien
euro gebruiken we om de
doeken in Nederland, en
vervolgens bij u thuis, te
krijgen.
Op de website ziet u hoe het
bestellen in zijn werk gaat.
Houd er wel rekening mee
dat het enige tijd kan duren
voordat u uw batik ontvangt.
Niet alleen het maken kost de
nodige tijd maar ook het,
tegen redelijke kosten,
verzenden naar Nederland.
We wachten dus met
bestellen tot er een aantal
bestellingen kunnen worden
samengevoegd.

BEZOEKERS
Vanaf juli hebben we weer
diverse bezoekers mogen
ontvangen. Ds. en mevrouw
Anton en Ella Schippers
beten het spits af. Vervolgens
kwam de oud-predikant van
de CGK Zuidland – die na
zijn emeritaat
koopvaardijpredikant is
gebleven - ds. H. van der
Ham. Hij bracht een zoon en
diens vriend mee en hij kon
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ons wat wijzer maken over
de christelijke gereformeerde
zending in o.a. Toradja
Mamasa op Sulawesi in
Indonesië.
Vervolgens was het de beurt
aan professor Fred van
Lieburg, hoogleraar
religiegeschiedenis aan de
VU. Kort daarop waren de
families Hoekstra uit Zuidland en Huizer uit Rotterdam
onze gasten. De laatste
familie heeft een bijzondere
band met Papua vanwege het
werk van zuster Trijntje
Huistra, die ze destijds in
Polimo bezochten.
Ook kwamen ds. en
mevrouw Jan en Helena van
Twist langs. In de jaren
tachtig waren zij als gezin
uitgezonden naar Ternate om
de kerk van Halmahera te
dienen. En als laatste
bezoeker noteerden we de
heer Bert Hol, vrijwilliger /
evangelist uit de CGK Brakel
in Brabant.
ORAL HISTORY
Het interviewproject ligt,
sinds maart, helaas helemaal
stil vanwege de coronacrisis.
De personen die zich al
hadden aangemeld om hun
ervaringen in de zending met
ons te delen, worden
binnenkort benaderd met de
vraag of zij het al aandurven
om ons te ontvangen.
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Het moet mogelijk zijn om
voldoende afstand te houden.
Tot nu toe hebben alle
interviews plaatsgevonden in
een thuissituatie maar
misschien zijn er andere,
ruimere locaties in de buurt
(een kerkzaal misschien?) te
vinden.

‘mannelijke’ elementen,
bijvoorbeeld buffels. Zij
symboliseren niet alleen het
‘mannelijke’, maar ook grote
rijkdom. Vandaar dat deze
compositie kan worden
begrepen als één die
meerdere betekenissen heeft,
die met elkaar in evenwicht
zijn. Een mamuli is vaak
onderdeel van de bruidsschat
en wordt vaak van generatie
op generatie doorgegeven.

HET OBJECT VAN DE
MAAND
Dit keer aandacht voor de
mamuli – een oorsieraad uit
Sumba. Sumba is van
oudsher met de zending van
de Gereformeerde Kerken in
Nederland verbonden en zo
zijn deze voorwerpen ook in
de collectie gekomen. In dit
geval betreft het een vergulde,
dus zilveren, mamuli met een
goudlaagje overtrokken.
Sumba is beroemd om zijn
gouden ornamenten. De
mamuli is de bekendste en is
gemaakt in de karakteristieke
vorm van een omega. De
mamuli representeert het
vrouwelijke geslachtsorgaan
en daarmee de vruchtbaarheid. Maar dit vrouwelijke
construct wordt in balans
gehouden – zoals ook in de
kosmos geschiedt – met
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