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SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË

Winters Weer in Windhoek
Terwijl in Nederland de
zomervakantie begint, is
het winter bij ons in
Windhoek! Dat betekent
dat het ‘s nachts maar
een paar graden boven
nul is, terwijl het ‘s middags toch nog ruim boven de twintig graden
wordt. Vooral buiten
dan, want in huis warmt
het nauwelijks meer op.

Ondertussen bereidt Joram zich voor op vakken
in het tweede semester:
over interculturele communicatie en discipelschap in de gemeente.
Ook zijn we op NETS
druk bezig met plannen
voor de komende vijf
jaar.

Een tijdje terug waren
we als gezin op reis en
De afgelopen maanden konden we meer van
Namibië zien. Het was
is er veel gebeurd. Op
het Namibia Evangeli- mooi om verschillende
cal Theological Semi- San-dorpen te bezoeken
nary (NETS) zit het eer- in de omgeving van
Tsintsabis (zie foto boste semester van het
ven en p. 2) en om in de
jaar erop. Veel studenplaats Tsumeb NETSten gebruiken de vrije
studenten te ontmoeten
weken om op reis naar
andere delen van Nami- die daar de afstandscurbië waar familie woont. sus hebben gevolgd.

Als gezin vinden we
steeds meer ons plekje
in Windhoek. Miriam (9),
Tirza (7) en Joëlle (4)
zitten op school en doen
thuis Nederlandse taal
van de wereldschool met
juf Daniëlle. Zij leidt ook
een moederkring waar
ze meer over vertelt op
p.3.
Ondertussen blijft Namibië erg droog. In Windhoek is in honderd jaar
niet zo weinig regen gevallen en daarom worden waterrestricties ingesteld.
In deze Nieuwsbrief praten we u verder bij. Volg
ons ook op Instagram,
Facebook en weblog!
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Mensen in Namibië

(1) De San
Namibië is een heel divers land, met veel
verschillende bevolkingsgroepen. In de
rubriek ‘Mensen in Namibië’ willen we in
elke nieuwsbrief een van die groepen in
beeld brengen Dit keer: de Bushmen, naar
aanleiding van een bezoek dat we als gezin brachten aan verschillende Sandorpen.
Het waren de eerste bewoners van Namibië, lang voordat verschillende Bantugroepen en later Europeanen, er kwamen
wonen. De ‘San’ (of Bosjesmannen, zoals
de Nederlanders die landden aan de Kaap
hen noemden) trokken duizenden jaren
lang in kleine groepjes zuidelijk Afrika
rond. Ze leefden als jager-verzamelaars,
hadden een enorme kennis van de natuur
en kenden geen grondeigendom.
Aan die manier van leven is een einde
gekomen. Namibië staat vol met hekken:
er zijn grote farms, die privé-eigendom
zijn, en er zijn nationale parken, waar dieren worden beschermd en mensen niet
meer mogen wonen. Tegenwoordig wonen veel San op voormalige farms, waar
ze een klein, droog stukje land hebben
toegewezen gekregen. In korte tijd hebben ze moeten overschakelen van een
eeuwenlange levensstijl van jagen en verzamelen naar kleinschalige landbouw voor
eigen gebruik. Voor veel mensen is dit erg
lastig. De meeste San leven dan ook in
armoede en worden in Namibië gezien als
gemarginaliseerde groep. Ze vormen nog
maar 3% van de bevolking.
Wij bezochten vier San-nederzettingen in
de buurt van het plaatsje Tsintsabis, samen met iemand van een christelijke organisatie, die de San ondersteunt. Naast
onderwijs voor kinderen en hulp bij kleinschalige landbouwprojecten, ondersteunen ze ook kleine kerkgemeenschappen
en zijn ze een partner van NETS in het
geven van bijbelse toerusting.
We ontmoetten de evangelist Karel Ganseb, een oudere man met een levend geloof. We vonden het mooi om te zien hoe
hij, als onderdeel van de Sangemeenschap, mensen bemoedigt en
hoop wil brengen!
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Foto’s van boven naar beneden: 1. Op bezoek bij Bushmen in
Oupos, 2. De meeste Bushmen moeten van weinig rondkomen ,
3. Evangelist Karel Ganseb verkondigt het evangelie
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Moederkring: Gods hart laten
zien in je eigen gezin
‘Sjonge, jij hebt je handen vol!’
‘Zijn die allemaal van jou?’
‘Sjonge ik heb medelijden met die
vrouw als die meiden in de pubertijd zijn!’
Dit zijn allemaal opmerkingen die
ik regelmatig hoor.
Volgens de ene cultuur hebben we
weinig kinderen en volgens de andere veel. Wat in veel culturen wel
overeenkomt is de ondergewaardeerde rol van het ouderschap. Is
moederschap iets wat je doet als
je nog tijd over hebt na heel veel
andere belangrijke dingen?
In een van de eerste maanden in

Namibië sprak ik een studente van
NETS. We waren op een gospelavond georganiseerd door studenten. Deze studente had net een
baby’tje gekregen en zei: “normaal
gesproken zou ik daar vooraan
staan, maar nu zit ik hier met mijn
baby’tje en kan ik niets doen.” We
praatten erover door en we

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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kwamen erop uit dat moederschap
niet alleen een hobby is, maar ook
een roeping.
Dus is zending iets wat daarbuiten,
ergens anders, plaatsvindt? Of is
zending iets dat begint in je eigen
gezin? Want hoe dichter je bij huis
komt, hoe minder fascinerend het
brengen van offers lijkt. Misschien
ziet niemand het, behalve God.
Samen met deze studente ben ik
een moederkring begonnen. Een
kring met moeders over wat de
bijbel zegt over het moederschap.
We mogen ontdekken hoe God
ons wil gebruiken, ook voor onze
eigen kinderen. We bespreken ook
allerlei praktische thema’s zoals
het geven van borstvoeding, disciplineren, trainen van je kinderen,
hen bij het kruis brengen en samen herinneringen maken.
We hopen deze kring af te sluiten
met het opschrijven van onze eigen visie; hoe wil God ons gebruiken in ons gezin en hoe wil God
mij en mijn gezin daarbuiten gebruiken?
Wij mogen Jezus volgen in Zijn
liefde en aandacht voor kinderen.
We mogen genieten van deze zinvolle taak.

Ja mijn handen zijn vol, vol met
goede dingen.
(Door Daniëlle)

Afgestudeerd!
Dit zijn Ismael, Thomas, Willem,
Jaco, Russell en Gershwin. Eerder
dit jaar kregen ze hun ‘bachelor’diploma tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking op NETS. Met hun
verschillende culturele achtergronden vormen ze een afspiegeling
van de diverse Namibische bevolking. ‘Wat mooi dat de verschillen
wegvielen tijdens het samen studeren op NETS,’ zeiden ze. Bid voor
hen (en de tientallen anderen die
een certificaat of diploma kregen)
als ze op verschillende plekken in
Namibië het evangelie mogen delen met anderen.

Kapana
Kapana is een Namibische specialiteit. Samen eten van een bord met
op de markt gebarbecued vlees van
rund of wild, dat in kleine stukjes
gesneden is. Eet smakelijk!

Wilt u met ons danken voor:

Wilt u met ons bidden voor:

- Gods bescherming en nabijheid .

- Studenten, docenten en andere
medewerkers op NETS, en de keuzes die gemaakt worden voor de
komende jaren

- Het eerste semester op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) en de mensen die afstudeerden.
- De moederkring waar Daniëlle bij
betrokken is.

- De San, om Gods licht in hun pittige omstandigheden.
- Namibië, in een tijd van droogte
en economische recessie.
- Ons gezin in Windhoek.
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Oudshoorninafrika
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

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (9), 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

Het Meidenhoekje

Thuis Nederlandse les: Via de Wereldschool krijgen
de
meiden thuis Nederlandse les van Daniëlle.
Terwijl het schooljaar op St. Paul’s nog tot december
duurt, hebben Miriam (gr.5), Tirza (gr.4) en Joëlle (gr.1)
hun Nederlandse schooljaar afgerond! Hoera!

Waterberg: Het was flink klauteren om bovenop het
Waterberg-plateau te komen, maar dan heb je ook
een prachtig uitzicht!

Filmpje: kijk op www.gzb.nl/oudshoorninafrika om
een dagje met ons gezin mee te lopen in Windhoek!
Holland party: Miriams negende verjaardag was een
echt Nederlands kinderfeestje, met speciaal voor haar
Namibische vriendinnen: schatzoeken, Nederlandse
quiz, knutselen, bllikgooien, eier-race, lang-zal-zeleven leren zingen en het Koningsspelenlied
(Pasapas!) aanleren!

