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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), iconen 

en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe 

kerken in Nederland (2018), traditionele 

schilderkunst van Bali, Indonesië (2019), 

schilderijen van mw. Jayaschree Jayapaul 

uit India (2020) en batiks van ds. Khristian 

Aris Widodo en batik studio Cantingh 

Laras te Yogyakarta, Indonesië (2021) . 

Kalenders in de traditie van de vertrouwde 

Missie-Zendings-Kalender (MZK). Niet-

westerse christenen verbeelden het 

Evangelie. De nieuwe kalender geeft 

informatie over Iran, over de religies in het 

land, en over vluchtelingen in ons land  . 

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de 

MZK traditie toe en beveelt deze bij u aan. 
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Voor 2022 zijn de afbeeldingen van de 

schilderijen van mevrouw Mahboobeh 

Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran. 

Van haar kleurige schilderijen waren 

eerder werken te zien in de Adventskerk in 

Assen. Over haar achtergrond leest u in de 

kalender. Naast de kalender verschijnt ook 

dit jaar een set van vier kerstkaarten met 

schilderijen van Mahboobeh Salem. 

 

 
  Bethlehem – Mahboobeh Salem 

 

DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 

2021 IS TE BESTELLEN BIJ UW 

DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE 

VOOR 9 EURO PER STUK.  

Een set kerstkaarten kost 6 Euro 
 

Mooi om te hebben, leuk om weg te geven! 
 

De Zendingserfgoedkalender is een uitgave van 

Stichting Zendingserfgoed  
www.zendingserfgoed.nl  
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