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Religie in Ethiopië 
ETHIOPIË – door Bettie Eijbergen 

De Ethiopisch Orthodoxe 
kerk en de Islam zijn de twee 
belangrijkste religies in 
Ethiopië, maar de Orthodoxe 
kerk speelde de belangrijkste 
rol in het politieke, sociale 
en culturele leven in het 
Ethiopische Hoogland tot 
Haile Selassie, de laatste 
keizer, werd afgezet in 1974. 
Daarna werden kerk en staat 
gescheiden. 
De Ethiopische Orthodoxe 
Kerk werd gevestigd in de 4

de
 

eeuw na Christus en is één 
van de oudste kerken. 
Waarschijnlijk waren de 
Christenen van oorsprong 
Joods en dat verklaart 
waarom er zoveel Joodse 
elementen in de kerk zijn 
zoals de spijswetten en de 
manier van slachten van 
dieren uit het Oude Testa-
ment. Ook het geven van de 
naam aan pasgeboren meis-
jes op de 8ste en aan jongens 
op de 40

ste
 dag stamt uit de 

Joodse traditie. De opmerke-
lijkste overeenkomst is de 
aanwezigheid van een replica 
van de ark des verbonds 
(tabot) in het Heilige der 
Heiligen van iedere kerk, die 
alleen priesters mogen zien 
en hanteren. 
 

Het Timkatfestival wordt in 
heel Ethiopië gevierd op 19 
januari. In de avonduren 
wordt de tabot in een 
kleurrijke processie naar een 
heilige plaats gedragen, waar 
water aanwezig is en later 
gezegend. Trompetten en 
rinkelende sistra’s kondigen 
de processie van priesters 
aan. Zij lopen onder veel-
kleurige met goud gestikte 
paraplu’s, die de hemel-
lichamen symboliseren. De 
jonge diaken lopen voorop, zij 
zijn bedekt met kostbare 
stoffen en op hun hoofd  
pronken tiara’s meestal ver-
sierd met zilveren hangers. 
’s Nachts om twee uur wordt 
een mis opgedragen. 
Toortsen en vuren verlichten 
de hemel fel en de mensen 
zijn gekleed in traditionele 
witte kleding. Als de zon op-
komt dompelt de priester een 
gouden kruis in het water en 
dooft de heilige kaars. Daarna 
wordt iedereen besprenkelt 
met het heilige water. 

 Onderwijs in Ethiopië 

 Uitgebreide informatie over het 
projectdoel 

 Actualiteiten uit Ethiopië 

 Tussenstand 

Volgende week 

 

Algemene 
informatie 
De melkbus staat 
klaar in de hal van 
de kerk en de 
opbrengst is 
bestemd voor dit 
doel. 
 
U kunt ook een gift 
overmaken op 
rekeningnummer: 
37.24.02.674  
t.n.v. ZWO 

Tussenstand 
De teller staat op dit 

moment op: 

€ 1851,- 

Energie voor de school in Aleltu 
 
Door Gerrit Jan Busser 

In een eerdere uitgave informeerden we u al over 
de uitbreiding van de school in Aleltu en onvol-
doende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. 
 
Het doel dat wij voor ogen hebben is om een sta-
biele energievoorziening te creëren. Met deskun-
digen worden de voor- en nadelen afgewogen: een 
transformator, die alleen werkt als er stroom is, een 
generator, die werkt als de stroom uitvalt maar 
waarbij kosten komen voor brandstof en onder-
houd, en zonnepanelen, die duurzaam zijn maar met 
hogere aanschafkosten.  
Ons doel is om in ieder geval € 5000 in te zamelen. 

Zij gingen en 
deden 

In de zomer van 2012 zijn 
Paul en Janny van der Voort 
met Stichting Gaan en Doen 
meegereisd naar Aleltu. 
Paul ging mee om tegels te 
zetten in de school in aan-
bouw en Janny wilde een 
mozaïk maken met de naam 
van de school “Tekle 
Haimanot” erop. 
Al snel merkten zij dat zodra 
zij met de kinderen en inwo-
ners aan de slag gingen, het 
werk hen direct uit handen 
werd genomen. De mensen 
gingen zelf aan de slag met 
de technieken die Paul en 
Janny hen leerden. 
Er is veel werk verzet: de 
muren van de school zijn 
afgewerkt, het mozaïk is af, 
de wasruimte betegeld, 4 
schoolborden gemaakt en 
ze schonken een beach-
volleybal set. 
De mensen uit Aleltu heb-
ben hen op een onverge-
telijke wijze bedankt. 
www.gaanendoen.nl 

Timkat 
is de 
herdenking 
van de 
doop van 
Jezus. 

http://www.pkndevoorhof.nl/
mailto:g.busser1@kpnmail.nl


 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

    

Deze uitgave 
is samengesteld 
door de leden 
van de 
Taakgroep ZWO 
en wordt 
gesponsord. 

ACTUALITEITEN 

Foto’s voor 
kinderpostzegels 
gemaakt in Ethiopië 
 

Door Bettie Eijbergen 

De bekende fotograaf Anton 
Corbijn draagt dit jaar bij aan 
de landelijke Kinderpost-
zegelactie. 
 
De 57-jarige fotograaf maakte 
begin maart de foto’s die op de 
zegels komen te staan. Het 
thema van de actie is “Laat 
kinderen leren”. De opbrengst 
van de actie wordt geïnves-
teerd in onderwijs voor kwets-
bare kinderen in Nederland en 
daarbuiten. 
 
Corbijn bezocht begin maart 
een onderwijsproject in 
Ethiopië, meldt de Stichting 
Kinderpostzegels. De foto’s die 
hij daar maakte worden ge-
bruikt voor de nieuwe serie 
postzegels. 
 
Eind september worden de 
postzegels gepresenteerd en 
vanaf dat moment gaan 
schoolkinderen voor de 65

ste
 

keer op pad om kinderpost-
zegels, kaarten en pleisters te 
verkopen. 
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AGENDA 

14 mei 2013 
Workshop 
Ethiopisch koken 
Aanvang: 19:30 uur 
 
19 mei 2013 
Pinksterdienst 
Afsluiting project 

Wie gaat er mee om te doen? 
 
Hoe ziet de school eruit? Worden de mensen 
echt geholpen en wat vinden zij ervan? Blijft er 
geen geld aan de strijkstok hangen? Of denkt u 
de mensen te kunnen helpen met uw kennis? 
 
Wilt u het allemaal wel eens meemaken en zien? 
Dat kan! De stichting heet niet voor niets “Gaan 
en Doen” en u bent uitgenodigd om mee te gaan 
en te helpen. 
U kunt zelf zien dat al het geld direct ten goede 
komt aan het project. Samen met u worden ma-
terialen aangeschaft voor de bouw van de school 
en voor de schoolkinderen van Aleltu. 
Iedereen heeft één of meerdere talenten en kan 
op zijn of haar manier iets betekenen voor men-
sen in Aleltu. Het is een onvergetelijke ervaring 
om echt iets voor uw naaste ver weg te kunnen 
doen.  
Aarzel niet om vrijblijvend informatie aan te 
vragen via de Taakgroep ZWO, vul het 
contactformulier in op www.gaanendoen.nl of 
stuur een e-mail naar: info@gaanendoen.nl 

Hij ging en deed  
In 2011 reisde Jan Timmers uit Willemstad al met 
de stichting mee om daar zijn kennis over het 
bewerken van grond en het zaaien van diverse 
groenten over te dragen aan de plaatselijke 
boeren. 
 
Met alle informatie die hij toen heeft gekregen is hij 
afgelopen zomer met nieuw zaad teruggegaan en is 
op het grondstuk naast de bouwplaats aan de slag 
gegaan met de mensen. Onder toeziend oog van Jan 
en met zijn instructies zijn zaaibedden gecreëerd en 
de meegebrachte zaden zorgvuldig gezaaid. In 
oktober werden de mooie resultaten aanschouwd: 
de eerste courgettes en wortels waren al geoogst. 

Regassa wint marathon Rotterdam - 
derde plaats voor Kibet  
 
Door Pieter Koekkoek 

De Ethiopiër Tilahun Regassa heeft afgelopen 
zondag de marathon van Rotterdam gewonnen. 
Bij de vrouwen werd de Nederlandse Hilda Kibet 
derde. 
 
Lang liep de 23-jarige Regassa onder het 
parcoursrecord, maar in de laatste tien kilometer 
moest hij dat schema loslaten. In 2:05.38 uur 
pakte hij wel zijn eerste marathonzege.  
Regassa's landgenoot Getu Feleke gaf 1.07 
minuten toe en werd net als vorig jaar tweede. 
Sammy Kitwara werd derde. De Keniaan zette een 
tijd van 2:07.21 neer. 
Koen Raymaekers werd op de achtste plaats de 
beste Nederlander met een tijd van 2:12.09. 
Daarmee bleef hij de Nederlandse favoriet Michel 
Butter ruim een minuut voor: tiende in 2:13.24. De 
Beverwijker Butter kreeg na 29 kilometer kramp 
en moest zijn schema van 2:09 loslaten. De laatste 
tien kilometer liep hij bovendien alleen.  

http://www.gaanendoen.nl/
mailto:info@gaanendoen.nl

