De laatste missionaris - Portretten van drie Nederlandse dienaren in Afrika (Dutch Edition)

‘Zieltjes winnen’ veranderde in ‘iets voor een ander willen betekenen’. Wereldwijd zijn er nog
zo’n duizend Nederlandse missionarissen actief. Ongeveer een kwart van hen woont in Afrika.
Wat is hun missie? Waarin geloven ze? Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Journalist Paulien
Bakker ging met drie missionarissen op pad, en beschrijft hun leven in deze journalistieke
novelle.
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Nederlands-Indie was het land waar Augusta de Wit geboren werd: in 1864 in .. Ook in haar
laatste werk steekt het onopgeloste probleem van verwestersing en . and the Netherlands.
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Daar stond of hing t portret van de man en nog. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Jaargang - Dbnl Nederland, Polen, Spanje, Tsjechie, de Verenigde Staten,
Zuid-Afrika en Zwitserland technieken en schrift is maar een aspect van het werk van Edition
KAPA. die de laatste drie jaar aan de Gentse kunsthogescholen afstudeerden, .. techniek om
de grote zwarte vlakken van mijn portretten op een gevoelige manier.
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