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ZENDINGSERFGOEDKALENDER
Sinds 2015 verschijnt er elk jaar een
Zendingserfgoedkalender. Intussen met
schilderijen van dr. Farid Fadel uit Egypte
(2015), schilderijen Jesus Mafa uit NoordKameroen (2016), kunst uit kerken in
Papoea (2017), iconen uit Nederlandse
Oriëntaals-Orthodoxe
kerken
(2018),
Balinese traditionele schilderkunst (2019),
schilderijen van mw. Jayaschree Jayapaul
uit India (2020), batiks van ds. Khristian
Aris Widodo en batik studio Cantingh
Laras te Yogyakarta, Indonesië (2021), en
schilderijen van de Iraanse vluchtelinge
Mahboobeh Salem (2022). Voor 2023
wandkleden uit China, ontworpen door He
Qi en geweven door Tujia vrouwen. Nietwesterse christenen verbeelden het
Evangelie. De nieuwe kalender geeft
informatie over China, over het
christendom in het land, over de
christelijke kunst en de kunstenaar He Qi.
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Kerk in Actie beveelt de kalender in de
traditie van de vroegere MissieZendingskalender van harte bij u aan.
Voor 2023 zijn de afbeeldingen van de
wandkleden van de hand van de heer He Qi
uit China, die geweven zijn door vrouwen
van de Tujia minderheid. Over zijn leven
en werk leest u in de kalender. Naast de
kalender verschijnt ook dit jaar een set van
vier kerstkaarten met afbeeldingen van
wandkleden.
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DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER
2023 IS TE BESTELLEN BIJ UW
DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE
VOOR 9 EURO PER STUK.
Een set kerstkaarten kost 6 Euro
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Stichting Zendingserfgoed
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