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SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË

Over water in de woestijn.....
‘Uw water is afgesloten
vanwege een enorme
schuld van de huiseigenaar.’ Het was een van
de vervelende verrassingen waarmee we te maken kregen in ons eerste
huis hier in Windhoek.
Eind november zijn we
verhuisd naar een ander
huis. We zijn blij met
deze nieuwe plek voor
ons gezin!
Gelukkig komt in dit huis
wel altijd water uit de
kraan. Toch is water op
veel plekken in Namibië
een reëel probleem.
Want hoewel het nu officieel regentijd is, is er
nog nauwelijks regen
gevallen. In delen van
het land moeten mensen
noodgedwongen hun
uitgemergelde vee ver-

kopen. Een radiostation
organiseerde een gebedsweek voor regen.
En ook op school is het
een thema: Miriam
moest pas een opstel
schrijven over hoe je
water kunt besparen.
Een groot deel van Namibië bestaat uit woestijn: een plek waar het
sowieso bijna nooit regent. In december
maakten we als gezin
een tocht door de Namib
-woestijn. Daar groeit
een fascinerende plant:
de welwitschia mirabilis.
In een eindeloos enorm
droog gebied, met vooral
rots en zand, groeit deze
plant millimeter voor millimeter stug door. We
zagen een enorme welwitschia die meer dan

1500 (!) jaar oud is.
Wijzelf zijn toch wat minder happy dan deze volhoudende plant als het
zo droog is. We zien ernaar uit om de nu nog
lege rivierbeddingen vol
met water zien!
De droogte van Namibië
maakt ons erg bewust
van de enorm krachtige
beeldspraak over water
in de bijbel: Gods redding en vernieuwing als
stromend water.
’In de woestijn zullen wateren zich een
weg banen, Het dorre
land zal tot een waterpoel worden.’ (Jes. 35)
Een prachtig visioen!
Foto: de 1500 jaar oude Welwitschia
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Toren van Babel
Dan is er bijvoorbeeld nog Otjiherero, Tswana, Kwangali etcetera.

Der Tisch (Duits), vinnig
(Afrikaans), extraordinary (Engels)
en gezellig. Wij proberen tussen
allerlei talen te schakelen. De officiële taal in Namibië is sinds de onafhankelijkheid Engels. Op de bijbelschool NETS geeft Joram in het
Engels les en Miriam en Tirza gaan
naar een Engelstalige school.

Miriam en Tirza hebben op hun Engelstalige school elke week anderhalf uur Duitse les en thuis 4 uur
per week Nederlandse les. Ik geef
de Nederlandse lessen zelf met
materiaal van de Wereldschool. Ze
leren dus drie talen. Het is wel wat
verwarrend, daarom hebben we
met de juf afgesproken om het
huiswerk van Duits nog grotendeels
te laten zitten.

Maar: van maar 1.9% van de inwoners is Engels de moedertaal!
Daarnaast worden er nog veel
meer talen gesproken.
Voor de onafhankelijkheid waren
ook Afrikaans en Duits officiële
talen. Afrikaans wordt nu nog veel
gesproken als taal tussen verschillende bevolkingsgroepen. Wij
(Joram en Daniëlle) hebben Afrikaanse les. Afrikaans lijkt erg op
het Nederlands. We proberen nu de
klanken van het Afrikaans onder de
knie te krijgen en ook de verschillen
in grammatica. “Als ’n leeu agter
my aan is, ek hoef nie stadig loop
nie” (als er een leeuw achter mij
aan komt, moet ik niet langzaam
lopen!). Als mensen langzaam praten verstaan we het goed, als mensen onder elkaar praten missen we

Joëlle heeft de beste Engelse uitspraak van ons allemaal. We geven
haar wat Engelse les en ze kijkt
Engelse filmpjes op de computer.
Vanaf februari gaat ze ook twee
dagen naar een kleuterschool.
Daarnaast geef ik haar thuis nog
les in het Nederlands (ook via de
Wereldschool).
nog weleens wat. En zelf praten is
nog lastig, want hoe weet je of je
gewoon slecht Nederlands praat of
vloeiend Afrikaans?
Bijna de helft van de bevolking
heeft Oshiwambo als moedertaal.

Filmpje: hekken, muren en eenheid
Een van de dingen waar we nog
steeds aan moeten wennen in Namibië is het wonen achter een
muur. In een filmpje op onze weblog en ons youtube-kanaal vertellen
we over de hekken en muren die
Namibië verdelen. En over onze

Onze kleine Elise heeft haar eerste
stapjes gezet in de talen-jungle.
Haar eerste woordjes zijn: Mama,
papa, Tizaa, bal en humpf. Een
goede start!
(door Daniëlle)

Namibische vlag

hoop dat NETS eraan mag bijdragen
dat hekken opengaan en muren
worden afgebroken. Het filmpje is te
bekijken op:
www,gzb.nl/oudshoorninafrika en:
www.youtube.com/oudshoorninafrika
Rood:

Alle Namibiërs

Wit:

Vrede en eenheid

Blauw: De lucht en oceaan
Groen: De vegetatie
De zon: Leven en kracht
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NETS: Discipelen maken in Namibië
Donderdagochtend half acht. Over
de heuvels van Windhoek en
dwars door het centrum van de
stad fiets ik naar de Namibia Evangelical Theological Seminary
(NETS) Op een aantal plekken is
dat even flink klimmen! Toch ben
ik blij dat ik nu niet zoals zoveel
anderen in een auto zit.
Flink opgewarmd kom ik op NETS
aan. Ik zet mijn fiets naast mijn
bureau in het kantoor dat ik deel
met collega’s uit Zambia en Australië.

geloof kunt delen met anderen. We
zoeken in de lessen antwoord op
de vraag, hoe je je geloof het beste
onder woorden kunt brengen in de
verschillende culturen van Namibië.
Na de koffiepauze is er de wekelijkse Devotion. We zingen samen,
een docent spreekt over een bijbelgedeelte (dit semester uit Jeremia),
en we bidden voor elkaar, voor
NETS en voor Namibië. ‘s Middags
duik ik nog even de bibliotheek van
NETS in.

Eind van de middag. Het is bijna 35
Ik geef vanochtend het vak
graden en ik ben op mijn fiets on‘Disciple Making’ aan de studenten derweg naar huis. Een taxichaufuit het tweede en derde jaar. Dat
feur staart met open mond naar
vak gaat over de betekenis van het mijn knalrode hoofd, waar de
evangelie, hoe je als discipel van
zweetstraaltjes vanaf druppelen.
Jezus kunt groeien en hoe je je
(door Joram)

Gebed
We zijn erg blij met alle mensen
die voor ons en Namibië bidden
en met ons danken. Via onze
website www.gzb.nl/
oudshoorninafrika kunt u zich
aanmelden voor de maandelijkse
gebedsmail.
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NETS in het kort
De Namibia Evangelical Theological Seminary is een interkerkelijke
theologische opleiding. Veel studenten doen de driejarige voltijdse
opleiding (‘Diploma’) waarmee ze in
veel kerken predikant kunnen worden. Een deel van hen gaat door in
het vierde jaar (‘Bachelor’) en haalt
daarmee een graad met de mogelijkheid om verder te studeren in
Zuid-Afrika.
Er zijn ook studenten die parttime
of fulltime de opleiding van een jaar
doen (‘Certificaat’), enigszins vergelijkbaar met een bijbelschool in
Nederland.
Verder is er ook een afstandsprogramma, waarbij mensen thuis kunnen studeren. Vaak wonen zij ver
weg en is het niet haalbaar voor
hen om naar Windhoek te komen.
De meeste NETS-studenten studeren via dit programma.

Wilt u met ons danken voor:

Wilt u met ons bidden voor:

- Gods bescherming en nabijheid .

- Ons gezin.

- De goede contacten die ontstaan.

- NETS als plek waar discipelen
van Jezus groeien in hun geloof en
het evangelie delen met anderen.

- Miriam en Tirza die op school een
goede start hebben gemaakt.
- Ons fijne nieuwe huis.

- Eenheid in Namibië.
- Een goede regentijd in het hele
land.
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Voor meer informatie,
aanmelden voor ons weblog
of de gebedsmail,
en digitaal geven:
www.gzb.nl/oudshoorninafrika
Wij zijn ook te volgen via
sociale media:
Facebook: oudshoorninafrika
Instagram: oudshoorninafrika
Youtube: oudshoorninafrika
Ons postadres is:
Fam. Oudshoorn
NETS
P.O.Box 158
Windhoek
Namibia

Colofon
Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (8), Tirza (7),
Joëlle (4) en Elise (1) zijn in de zomer van 2018 door de GZB vanuit
de Nieuwe Kerk in Utrecht uitgezonden naar Namibië. Aan de theologische opleiding NETS rusten ze Namibische christenen toe om
zelf als discipel van Jezus te leven, de lokale gemeente op te bouwen en het evangelie te delen met anderen.
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en uw financiële
ondersteuning! Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL91INGB0690762445 tnv GZB Driebergen o.v.v. TFC Joram en
Daniëlle Oudshoorn.
Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

Contact met de
thuisfrontcommissie:
tfc.oudshoorninafrika
@gmail.com

Meidenhoekje: de foto van….

De foto van Tirza (7):
‘Op de foto was ik aan het speerwerpen
tijdens de atletiekwedstrijd van onze
school. Ik vind het leuk dat we hier op
school heel veel sporten: we doen ook
gym, tennis, zwemmen en hockey!’

De foto van Miriam (8):
‘De Herero’s en de Duitsers
hadden vroeger oorlog met
elkaar. Wij zagen deze mevrouw met Herero-kleren op
straat.’

De foto van Elise (1):
‘Lekker lopen in de woestijn!’

De foto van Joëlle (4):
‘Op zondag ga ik met de kinderen van de kerk
kleuren. Dat vind ik heel leuk. En op maandag en
dinsdag ga ik naar het Kinderhuis. Ik moet nog
wel een beetje wennen!’

