
 
 

 

 

 

 

Keti-kotiprijs 150 jaar afschaffing slavernij  

 

Op 30 juni a.s. is  in Haarlem 

de  Keti-Koti-viering van de 

EBG Noord-Holland.  Op deze 

dag gedenkt de EBG kerk dat 

150 jaar geleden de slavernij 

in Suriname is afgeschaft.  

 

Voor deze bijzondere Keti-

kotiviering willen we een 

originele angisa ontwerpen.  Het gaat niet om de hoofddoek (stof)  van 

de angisa maar vooral om de bindwijze. Een ‘EBG Noord-Holland Keti-

Kotiangisa’. 

 

Wie durft het aan om een originele agnisa voor ons te binden? 

We roepen alle gemeenteleden van de EBG Noord-Holland op en hun 

familieleden maar ook hun vrienden en kennissen om met ons mee te 

denken. Ideeën van andere EBG-ers In Nederland zijn ook van harte 

welkom.  

 

Heb je een leuk en origineel ontwerp voor een Keti-Kotiangisa,  meld je 

aan.  Misschien ben jij de gelukkige winnaar van onze Keti-koti prijs. 

 

Doe je mee!!!! Bekijk ook de spelregels voor deelname. 
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Spelregels Keti-kotiprijs 

 

 De Keti-kotiprijs staat in het teken van 150  jaar afschaffing slavernij in 

Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen 

 Aan deze ontwerpwedstrijd kunnen deelnemen alle gemeenteleden 

van de EBG Noord-Holland, hun familie, vrienden en kennissen. 

 Gemeenteleden van andere EBG-kerken in Nederland, hun familie, 

vrienden en kennissen mogen ook meedoen  

 Ontwerpen voor de Keti-Kotiangisa kunnen worden ingediend bij de 

leden van de Raad van bijstand in Haarlem of in de andere 

deelgemeenten 

 De ontwerpwedstrijd loopt vanaf 1april tot uiterlijk 16 juni 2013. 

Ontwerpen die na deze datum worden ingediend, zijn uitgesloten van 

deelname  

 De winnaar krijgt een aantrekkelijke prijs.  

 Een deskundige jury o.l.v zr. Mildred Isselt zal de ontwerpen 

beoordelen 

 De winnaar wordt bekend gemaakt op 30 juni a.s., na de kerkdienst in 

Haarlem.  

 Daarna worden de ontwerpen tentoongesteld in de EBG kerk in 

Haarlem (t/m september 2013) 

 Na afloop van de tentoonstelling ontvangt u uw hoofddoek terug. 

 Voor vragen over deze ontwerpwedstrijd bel met zr. Viviën Kortram-

Nelom (023 564 27 65) of mail naar                                               

v.kortram-nelom@ebgnoordholland.nl 


