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NAMIBIË

Namibië is een land van veelkleurigheid en
uitersten. Door de enorme diversiteit aan
talen en culturen en een grote kloof tussen
arm en rijk is het voor de kerk een uitdaging
om een open gemeenschap te zijn voor
iedereen. Samen met lokale partners en uw
hulp wil de GZB voorgangers toerusten om
vanuit de eenheid in Christus Namibië te
dienen en grenzen te overbruggen.

Een bron
in de woestijn

Zending verbindt Nederland met Namibië

GROETEN UIT NAMIBIË
Allemaal verschillend,
maar met één doel!

Luxwell Nyasha Rukwesa is al acht jaar
voorganger in een kerk in Namibië, hoewel hij nooit een theologische opleiding
heeft genoten. Een groeiend gevoel dat
er iets ontbrak, zorgde ervoor dat hij
uiteindelijk terecht kwam op de Namibia
Evangelical Theological Seminary (NETS).
“Direct na de middelbare school werd ik
predikant. Dat is geweldig, we hebben
zeker Gods genade ervaren, maar ik heb
altijd het besef gehad dat er veel meer te
leren is over Hem. Daarom ben ik student
geworden op NETS.” Luxwell is enthousiast over de manier waarop NETS mensen
opleidt om de kerk in Namibië te dienen.
“Bij NETS gaat het om theologie én geestelijk leven. Hier groei je niet alleen in
het kennen van God, maar je groeit ook
in de liefde van God en in het verlangen
om Hem te dienen!”

Namibië is een land vol verschillen, ook
christenen vinden het niet gemakkelijk
om over de vele kerkmuren heen te kijken. Dat al die verschillen samenkomen
op NETS, is voor Luxwell een geweldige
ervaring. “NETS is een gemeenschap. Ik

hou van de mensen hier: de diversiteit,
mensen uit verschillende culturen, van
verschillende denominaties. Maar ze
hebben allemaal hetzelfde doel: meer
leren over God. Dat is voor mij echt één
van de hoogtepunten van NETS, waar ik
veel van heb geleerd.”

Bekijk hier een
filmpje van
Luxwell over
NETS.

NIEUWS UIT NAMIBIË
>> Geen Bijbelclub, wel een warme
maaltijd!
Door COVID-19 hebben veel mensen hun
baan verloren, dit heeft geleid tot een
nog grotere behoefte aan voedselhulp
en armoedebestrijding. Gaarkeukens,
ondersteund door Imago Dei, verstrekken maaltijden aan kwetsbaren, ouderen
en kinderen. Voor veel kinderen zelfs de
enige maaltijd die dag.
‘Saved to Serve Ministries’ is één van de
projecten die, zodra de lockdown restricties afnamen, het uitdelen van warme
maaltijden weer heeft opgepakt. Gedurende deze tijd is het aantal kinderen die
een maaltijd ontvangen, gestegen van
120 naar 200. Kerkdiensten konden niet
doorgaan, evenals de Bijbelclubs, maar
ze zorgden er in ieder geval voor dat de
kinderen konden rekenen op een voedzame maaltijd. Uiteraard met naleving van
alle maatregelen: op 1,5 meter afstand,
in kleinere groepjes en met gewassen
handen.

Van gevangene naar broeders in Christus
Zendingswerker Daniëlle Oudshoorn:
“Deze maand was er in Windhoek een kerkdienst speciaal om God te danken. Mooi
om God, juist na zo’n gek jaar, te danken
voor wie Hij is voor ons. Dezelfde grote

goede God die alles in Zijn hand heeft!
Tijdens deze dienst vertelden een aantal
mensen waarom ze God wilden danken.
Eén van hen was een nét vrijgekomen
gevangene. Opgepakt en voor 30 jaar
veroordeeld omdat hij koeien probeerde
te stelen. Hij kwam terecht in unit 7, de
afdeling waar mensen voor de zwaarste vergrijpen zitten. In Namibië is de
straf voor het stelen van vee hoger dan
voor moord of verkrachting. Dat komt
omdat hele families afhankelijk zijn van
hun vee. Unit 7 wordt door onze kerk
regelmatig bezocht. Zo kwam deze man
tot geloof en werd hij uiteindelijk een
soort ouderling van de kerkdiensten in
de gevangenis. Zijn gebed om vervroegde
vrijlating werd op een bijzondere manier
verhoord. Zo kwam het dat hij afgelopen
zondagavond, na 15 jaar gevangenis, in
de kerk zat. Na de kerkdienst ontmoette
hij één van zijn gevangenisbewaarders.
Hoe bijzonder om elkaar nu te ontmoeten als broeders in Christus.”

KERSTGROET
>>Natte kerst
Met 35 graden in Windhoek geen witte
Kerst voor ons. We hopen vooral op een
natte Kerst! Het regenseizoen wil voorlopig nog niet op gang komen, helaas.
Terugblikkend op 2020 hebben we veel
gedachten. Voor ons gezin was het intensief dat de kinderen door COVID-19 ruim
een half jaar niet naar school konden
gaan. Het was een domper dat het verlof
niet doorging. Het kostte veel energie
om NETS draaiende te houden tijdens de
lockdown.
En toch zijn we vooral dankbaar. Dankbaar voor de gezondheid die we ontvingen. Dankbaar dat we samen met veel
biddende Namibiërs, ondanks het pittige
jaar, mogen getuigen van de trouw en
liefde van onze God.
Kerst herinnert ons eraan: in deze veelbewogen wereld kwam God onder ons
wonen. Voor Nederland en voor Namibië
is dat het prachtige nieuws: de Heere
God is met ons, Immanuel.

We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een mooi 2021!
Joram en Daniëlle Oudshoorn,
Miriam, Tirza, Joëlle en Elise

GEVEN VOOR NAMIBIË
Welke projecten steunen we in Namibië?

beurt mensen met een trauma helpen
om die te verwerken.

Helpt
u mee om
dit werk
mogelijk te
maken?

>>TEE-programma in Namibië
De GZB werkt al vele jaren samen met
NETS. Joram Oudshoorn is als docent
betrokken bij dit seminarie. Tegelijk
ondersteunen we ook het theologische
afstandsonderwijs in de verschillende
lokale talen. Mooi is dat dit onderwijs
ook wordt aangeboden in gevangenissen, waardoor veel gedetineerden hun
levensstijl drastisch veranderen.

>>Voedselprogramma voor kwetsbare
(wees)kinderen en ouderen
We ondersteunen ook diaconale activiteiten van de kerk via Imago Dei. Deze
organisatie komt in veel sloppenwijken
en heeft o.a. bezoekprojecten voor alleenstaande ouderen. Ook is er zorg voor
kinderen in nood. Dat kan voedselhulp

zijn, maar ook bijvoorbeeld psychische
hulp.

>>Training van trainers t.b.v. traumaverwerking
We ondersteunen ook het werk van THN,
een organisatie die mensen met een
trauma helpt om deze te verwerken. Een
trauma kan op veel manieren ontstaan,
maar pas als je een trauma verwerkt
hebt, kun je weer ten volle deelnemen
aan de maatschappij. THN leidt door het
hele land mensen op die weer op hun

Meedoen
voor Namibië
Als christenen kunnen we wereldwijd van elkaar leren en
samen groeien in geloof. Daarom zoekt de GZB gemeenten in Nederland die zich voor een langere periode willen
verbinden met de gelovigen in Namibië. Maar ook kunt u
bijvoorbeeld betrokken zijn als gesprekskring, studentenvereniging of bedrijf. Doet u mee? De GZB denkt daarbij
graag met u mee. Een aantal suggesties:
• Gebruik materiaal van de GZB waarmee kan worden
nagedacht over thema’s die net als in Nederland ook
in Namibië actueel zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
TEE-basiscursus ‘Kom, volg Mij’ of het kindermateriaal
Wereldkids.
• Organiseer een fondsenwervende actie of collecteer als
diaconie voor diaconale activiteiten in Namibië.
Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Namibië en
de mogelijkheden om mee te doen? Of heeft u suggesties,
ideeën of vragen om het zendingswerk in Namibië zichtbaar te maken in uw gemeente? Neem dan contact op met
relatiebeheerder Nadia Smits, nsmits@gzb.nl.

>> Maak uw gift
over op IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. NA.1.001

>> Doneer online (eenmalige
of maandelijkse gift) via
www.gzb.nl/doneren
>> Doneer met
een Tikkie

BIDDEN VOOR NAMIBIË
>> Na de verkiezingen hebben er wat

>>Wilt u meebidden voor jonge zwange-

verschuivingen plaatsgevonden, er lijkt
nu meer oog voor de armen te zijn. Wilt u
bidden dat de overheid in het belang van
alle Namibiërs zal regeren.

re meisjes. Tienerzwangerschappen komen veel voor. Begin volgend jaar hopen
we vanuit de kerk een groep te beginnen
voor deze vrouwen. Bid voor wijsheid.

>>Veel studenten en docenten van

>>De familie Oudshoorn gaat in de

NETS reizen in de decembermaand naar
familie. Bid om bescherming voor hen
en dat ze ook in deze vakantie met God
zullen gaan.

decembermaand na een ontzettend
intensief en druk jaar op vakantie. Bid
dat ze tot rust mogen komen en energie
opdoen voor het nieuwe jaar. Bid ook
voor bescherming op de weg.

>>Namibië heeft te maken met hoge
aantallen zelfmoorden, verkrachtingen
en moorden. Er is veel instabiliteit in gezinnen. Bid dat meer mensen God zullen
leren kennen en volgen.

De volgende gemeenten doen mee met programma Namibië:
Stolwijk • Kootwijk-Kootwijkerbroek • Valkenburg ZH •
Ameide-Tienhoven • Nijkerkerveen • Nieuwe Kerk Utrecht •
Geloofsgemeenschap De Fontein Apeldoorn

www.gzb.nl

Meer weten
over het zen
dingswerk in
Namibië?
Neem conta
ct op met
relatiebehee
rder
Nadia Smits:
nsmits@gzb
.nl
088-102704
3

Over de GZB
Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld
bereiken met het Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen
groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Postbus 28 3970 AA Driebergen 0343 - 51 24 44
info@gzb.nl www.gzb.nl IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45

