
 

Maskers verplicht! Ook 
ons leven in Namibië is 
op zijn kop gezet door 
het corona-virus. In april 
ging het land in lock-
down, net toen wij op 
verlof zouden komen 
naar Nederland. In over-
leg met de GZB kozen 
we ervoor in Namibië te 
blijven. Een goede keu-
ze maar ook een grote 
teleurstelling. Wanneer 
we wel op verlof komen 
is nu nog niet te zeggen. 
Sowieso zitten de gren-
zen van Namibië voorlo-
pig nog op slot! 

In tegenstelling tot veel 
andere landen heeft het 
corona-virus zich in Na-
mibië beperkt verspreid. 
Pas de afgelopen twee 
weken is het aantal ge-
vallen gestegen tot bo-
ven de honderd. De lock
-down had grote impact 
op de levens van veel 
mensen. Taxichauffeurs, 
straatverkopers en dag-

loners verloren opeens 
hun inkomen met vaak 
onmiddellijke honger als 
gevolg. Terwijl kerkge-
bouwen moesten sluiten,  
was het mooi om te zien 
dat veel kerken actief 
werden om de ergste 
honger te bestrijden.  

Inmiddels zijn veel lock-
down-maatregelen meer 
en meer versoepeld. Met 
name voor het onderwijs 
zijn er nog wel stevige 
restricties. Onze meiden 
zitten sinds maart thuis. 
Tirza en Joëlle mogen 
(zoals het er nu naar uit 
ziet) in juli weer naar 
school, en Miriam pas in 
augustus. De school 
heeft gezorgd voor veel 
thuiswerk voor de mei-
den. Daniëlle en de mei-
den maken lange dagen 
om dat allemaal af te 
krijgen. 

Voor de Namibian Evan-
gelical Theological Se-
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Alles op zijn kop door Corona 
minary (NETS) beteken-
de de lockdown: werk 
aan de winkel. Joram 
was als Academic Dean 
(decaan) druk om  NETS  
te helpen overschakelen 
op afstandsonderwijs: 
leesopdrachten, Youtu-
be-video’s, klassendis-
cussies via Whatsapp en 
open-boek-examens 
thuis. Probleem was al-
leen dat niet alle studen-
ten goede toegang heb-
ben tot internet, of naar 
een deel van het land 
waren gereisd met 
slecht bereik. Zo goed 
en kwaad als het ging 
hebben studenten het 
eerste semester groten-
deels afgerond. Joram 
heeft een flinke stapel 
rapporten geschreven 
met feedback aan stu-
denten. En hij heeft een 
plan gemaakt zodat stu-
denten in juli nog een 
aantal uitstaande vakken 
kunnen afronden.  

SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË  

We zien er echt naar uit 
om weer studenten te 
kunnen verwelkomen op 
NETS! Hopelijk kan dat 
in juli. In ieder geval wel  
met: maskers verplicht! 



Namibische regering organiseert 

nationale gebedsdag om Corona 
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Corona en vertrouwen op God 
Wat betekent vertrouwen op God voor mij in deze onzekere 

tijden van Corona? Daniëlle en drie vriendinnen uit haar ge-

bedsgroep, Kate, Karine en Karen, dachten na over deze 

vraag en maakten er een video over. Een paar gedachten: 

‘Geloof in God betekent voor mij: ik hoef me geen zorgen te ma-

ken en niet bang te zijn. Zelfs als ik ziek zou worden, zal God me 

beschermen en zorgen voor mijn familie.’  

‘Ik heb geleerd om in moeilijke omstandigheden naar Hem te blij-

ven zoeken en me op Hem te richten 

‘Mijn man werkt met patiënten in de frontlinie. We eigenen ons 

Gods beloften toe, vooral de woorden van Psalm 91 spreken we 

uit over ons leven. We bidden voor familie en vrienden. En we 

vertrouwen gewoon dat God zal doen wat Hij heeft beloofd.’’ 

De video van Daniëlle en haar vriendin-

nen is te bekijken via onze website 

www.gzb.nl/oudshoorninafrika en via 

www.youtube.com/oudshoorninafrika 

In de stille week, toen Namibië net in lockdown zou 
gaan, riep de president een Nationale Dag van Ge-
bed uit. Om 12 uur was er een gebedsbijeenkomst 
in het State House, geleid door een Lutherse bis-
schop in het bijzijn van de top van de regering. Het-
werd rechtstreeks uitgezonden op radio, tv en socia-
le media en de president had christenen opgeroe-
pen om mee te bidden.                                           
De bijeenkomst begon met 2 Kronieken 7:14: 
‘Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, 
het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt 
en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het 
aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en 
het land genezen.’ Toen bad de bisschop uitgebreid 
om bescherming voor Namibië, de gezondheidszorg 
en de regering. Ook werd er gezongen ‘If you belie-
ve and I blieve and we together pray The Holy Spirit 
will come down and Africa will will saved.’ De         
minister van justitie sloot de bijeenkomst af en bena-
drukte dat Namibië zo vlak voor Pasen het corona-
virus aan de voet van het kruis had gebracht.                                                                        
Het was indrukwekkend om op sociale media film-
pjes te zien van Namibiërs die op deze dag in gebed 
gingen. In een supermarkt werd het om 12 uur om-
geroepen: laten we bidden! Het leek wel of de hele 
supermarkt op de knieën ging en het uitriep naar 
God. Ook in een filmpje van een tankstation was 
een grote kring van biddende mensen te zien. Dit 
besef van afhankelijkheid en het intensieve gebed 
van veel Namibiërs raakte ons en daagde ons uit: 
‘Zoek al biddend Mijn aangezicht.’ 



Wilt u met ons danken voor: 

- Gods bescherming en nabijheid in 

deze tijden van corona.    

- De zegen van overvloedige regen-

val in het afgelopen regenseizoen.  

- Alle hoogtepunten van het afgelo-

pen jaar op de Namibia Evangelical 

Theological Seminary (NETS) 

 

 

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.  

Wilt u met ons bidden voor: 

- Wijsheid voor Joram en zijn colle-

ga’s om juiste keuzes te maken 

voor NETS in het tweede semester 

- De Namibische overheid en de 

uitdaging van corona en een eco-

nomische crisis.  

- Ons gezin: de kinderen zijn al 

sinds maart thuis en terug naar 

school gaan is onzeker. 

FOTO 1: VEEL TE STIL 
In April werd de Namibian Evangelical Theological 
Seminary (NETS) gesloten. In mei konden Joram en 
zijn collega’s weer op NETS gaan werken maar stu-
denten moesten thuis blijven studeren. We hopen 
NETS op 1 juli weer te kunnen openen voor studen-
ten, want het is op de campus nu veel te stil! 
 
 

 

 

FOTO 3: GEMASKERDE COLLEGA’S 
Tijdens twee vergaderdagen in juni spraken we als 
docenten over de resultaten van studenten en over 
onze ervaringen met afstandsonderwijs de afgelopen 
tijd. Ook planden we het nieuwe semester in twee 
scenario’s: het nieuwe normaal en een nieuwe lock-
down. De foto van Joram en zijn collega’s laat twee 
dingen zien. Ten eerste: het dragen van een masker 
is een hele kunst. En ten tweede: het is winter in Na-
mibië. Die jassen en truien zijn echt nodig!  
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FOTO 2: ONDERWIJS OP AFSTAND 
Op de foto Jorams laptop tijens een online les die 
Joram gaf voor het vak Missiologie. De les ging over 
Gods wereldwijde zending in 2020 en onze roeping 
om daaraan mee te doen. Vier studenten volgden de 
les via Zoom. Twee van hen verdwenen regelmatig 
van het scherm door de slechte verbinding. Een vijf-
de student volgde de les via een WhatsApp-oproep. 
Ik hield de telefoon bij de laptop zodat hij kon mee-
doen. De examens voor dit vak heb ik mondeling 
gedaan met de studenten.   

http://www.gzb.nl/oudshoorninafrika
http://www.gzb.nl/oudshoorninafrika


 

 

 

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (10), Tirza 

(8), Joëlle (5) en Elise (2) zijn in de zomer van 2018 door de GZB 

vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met gemeenten 

in Ameide/Tienhoven en Nijkerkerveen, uitgezonden naar Namibië. 

De Hervormde Gemeente Valkenburg en Geloofsgemeenschap de 

Fontein in Apeldoorn zijn Deelgenotengemeenten.                          

De familie Oudshoorn zet zich in voor de theologische opleiding 

NETS. Doel is om christenen in Namibië toe te rusten 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 onder-

steuning!  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  

Voor meer informatie, aanmelden 

voor ons weblog   of de gebeds-

mail, 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 

 

Contact met de 

thuisfrontcommissie: 

tfc.oudshoorninafrika@gmail.com 

Oudshoorninafrika 

Het Meidenhoekje 

Met de klok mee: Vier meisjes worden een beetje gek van maandenlang thuis zitten, Mama maakt een lekker 

vuurtje want het is winter in Namibië, Elise klimt op Miriam, Tirza springt van een rots in een droge rivierbedding. 

Bekijk ook het filmpje van de meiden over de lockdown in Namibië: www.gzb.nl/oudshoorninafrika 


