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SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË

Bijzondere gesprekken in Namibië
Wat zijn de problemen van
Afrika? Daarover brainstormt
een groep van acht studenten
aan het begin van een les van
Joram op de Namibia Evangelical Theological Seminary.
Een hele lijst verschijnt op het
bord: van corruptie tot armoede en huishoudelijk geweld.
Maar hoe zou God eigenlijk
willen dat het continent er uitziet? Er verschijnt weer een
lijst: van ‘vrede als een rivier’
tot gerechtigheid en dienstbaar leiderschap.

En hoe kan de kerk in gehoorzaamheid aan Christus daar
een rol in spelen? Bij het vak
Contextuele Theologie denkt
Joram een week lang met zijn
studenten na over dit prachtige thema. Ze sluiten af door
te bidden voor Afrika en voor
elkaar om hierin God te mogen dienen.

Hoe veranderen mensen als
ze Jezus ontmoeten? Een
groep van 16 zwangere
vrouwen in de sloppenwijk
Goreangab denkt met Daniëlle na over die vraag. Er
volgen nog acht wekelijkse
Grow!-ontmoetingen
over
zwangerschap,
opvoeding
en discipelschap. Wat een
pittig leven hebben veel
vrouwen in deze wijk en wat
mooi hoe God door zijn
Geest aanwezig is in de gesprekken..

Foto: NETS in Windhoek

Inmiddels zijn we alweer drie
jaar in Namibië. We zijn dankbaar om te ervaren dat Hij ons
hier wil gebruiken voor Zijn Koninkrijk. We voelen ons hier op
onze plek; contacten en
vriendschappen zijn gegroeid.
Onze meiden Miriam (11), Tirza (9), Joëlle (6) zitten op een
fijne school en Elise (4) gaat
twee dagen per week naar een
peterspeelzaal.
Terwijl de (erg koude) winter
hier net in twee weken tijd is
omgeslagen in een zomerse
hitte, bereiden wij ons voor op
ons verlof naar Nederland. Eigenlijk zouden we anderhalf
jaar geleden komen maar toen
gooide Corona roet in het eten.
Nu hopen we van half november tot begin januari in Nederland te zijn.
Tot ziens! Familie Oudshoorn

Joram bij NETS: samen veelkleurig
groeien in Christus
Jezus in Afrika Eén van de vakken die Joram dit semester geeft is Afrikaanse kerkgeschiedenis en Afrikaanse theologie. Wie is Jezus in de Afrikaanse context en wat betekent het om Hem hier te volgen en te
dienen? Wat doet een ‘Afrikaanse bril’ met het begrijpen en toepassen van de Bijbel? Hoe ben je tegelijkertijd relevant voor de cultuur en trouw aan het
evangelie? Het boeiende is dat Joram’s elf studenten
hele verschillende culturele achtergronden hebben:
Herero, Baster, Afrikaner, Damara, Ovambo, Shona.
Met elkaar denken we na over ruim tweehonderd
jaar kerkgeschiedenis in Namibië, over zendingskerken, Afrikaanse onafhankelijke kerken en pinksterkerken, over de rol van de kerk in de strijd tegen Apartheid in Namibië, en over wat Jezus volgen betekent
voor het omgaan met voorouders, hekserij en tribalisme en racisme. De lessen leiden tot enorm levendige gesprekken en raken echt een snaar bij veel studenten. Een voorrecht voor Joram om dit vak te mogen geven.
Open Dag Lange tijd kon het niet vanwege corona,
maar in september kon NETS weer een Open Dag
organiseren. Prachtig om aan kerken en christenen
te vertellen over wie we zijn en hen uit te nodigen om
deel te worden van de NETS-gemeenschap.
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Overdragen en toerusten De afgelopen twee jaar
was Joram Academic Dean (onderwijsdirecteur)
van NETS. Hij zat in het leiderschapsteam, begeleidde docenten, voerde toelatingsgesprekken met
studenten, schreef elk semester rapporten voor iedere student, werkte aan stapels documenten voor
de officiële accreditering en was voor heel veel zaken het aanspreekpunt op NETS. Eind dit jaar
draagt Joram deze drukke taak over aan zijn Namibische collega ds. Misseline Gordon. De afgelopen
maanden stonden dan ook in het teken van overdragen en toerusten zodat zij klaar is voor deze
taak. We zijn dankbaar dat Joram in deze coronatijd deze belangrijke rol kon spelen op NETS, maar
het is ook prachtig om het werk weer over te dragen aan iemand uit Namibië!
Nieuwe taak Voor Joram betekent dit dat hij volgend jaar meer tijd heeft voor lesgeven en zich
meer kan richten op het afstandsonderwijs van
NETS. Er zijn veel leiders van kerken in Namibië
die nauwelijks zijn opgeleid. Door de enorme afstanden in dit uitgestrekte land, kunnen ze niet zo
maar hun gemeente achterlaten en in Windhoek
gaan studeren. Daarom gaat Joram zich volgend
jaar inzetten voor NETS in de regio!

Danielle bij GROW: Zien hoe God
vrouwen aanraakt
In de golfplaten hut waar we met GROW! (voor jonge
zwangere vrouwen) bijeenkomen begint het ondertussen weer aardig warm te worden. Als het buiten al
35 graden is, is het daarbinnen echt zweten.
We komen nu met de derde groep zwangere vrouwen bij elkaar. Dit jaar hebben we hele mooie dingen
meegemaakt. We hebben vrouwen bemoedigd om
Jezus te volgen. We hebben gezien hoe God mensen aanraakt en hoe vrouwen hun leven aan God
gaven.
Na de vorige groep maakten we als team ook een
moeilijke tijd door, door wantrouwen onderling. Maar
God zegt dat ‘alle dingen meewerken ten goede,
voor hen die die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ In die moeilijkheden hebben we gebeden en heeft God ons zoveel laten zien. Hij is trouw!

We hebben geleerd dat het werk dat we doen niet
ons werk is. Dat het Zijn plan is waar wij aan mogen
meewerken. Het is niet afhankelijk van ons. God wil
ons uit Zijn genade gebruiken als instrumenten. In
deze derde groep laten we het materiaal meer los en
proberen we tijdens de lessen ons te laten sturen
door Gods Geest en de groep mensen. Dat levert
hele mooie gesprekken op. Deze week hadden we

een gesprek over het volgen van Jezus. Een vrouw
kwam met de vraag: ‘als ik in de bijbel lees, val ik
vaak bijna in slaap, hoe kan ik dat veranderen?’ We
hebben gesproken over hoe de Geest van God je
helpt bij het begrijpen van Zijn Woord. We hebben
ook praktische tips gegeven over Bijbellezen. Vaak
gaat christen zijn hier vooral om het in de kerk zitten
en bepaalde uiterlijke kenmerken. Maar we zien
sommige vrouwen die hun leven aan God hebben
gegeven voorzichtige stappen zetten in het volgen
van Jezus. De bijbel gaat niet meer alleen open in de
kerk, maar ook thuis. Dat is alles behalve slaapverwekkend en saai!
Een vrouw deelde dat veel van hun mannen niet geloven, vaak drinken en de vrouwen misbruiken. Maar
wat nou als deze vrouwen God gaan volgen, ze Zijn
woord spreken en Zijn liefde meegeven aan hun kinderen? Dat is helemaal niet gemakkelijk, maar stel je
eens voor hoe de volgende generatie er uit zou kunnen zien? Hoe zouden de mannen zelf veranderen
als ze Jezus ontmoeten door hun vriendinnen heen?
We genieten ervan om te zien hoe God zijn Koninkrijk laat zien en hoe wij Hem beter leren kennen.

Gebed

Wilt u met ons danken voor

Wilt u met ons bidden voor:

We zijn erg blij met alle mensen
die voor ons en Namibië bidden
en met ons danken. Via
www.gzb.nl/oudshoorninafrika
kunt u zich aanmelden voor de
maandelijkse gebedsmail.

- Ons gezin in Namibië, dat we hier
op onze plek zijn en tekenen van
Gods Koninkrijk mogen zien.

- Docenten en studenten op NETS
en de kerk in Namibië.

- Voor het werk dat Joram op de
Namibia Evangelical Theological
Seminary (NETS) mag doen.
- Voor Daniëlle en de zwangere
vrouwen die meedoen aan Grow!

- Alle jonge vrouwen en hun ongeboren kinderen die meedoen aan
Grow!
- Ons samen als gezin in ons leven
en werken in Windhoek.
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Het Meidenhoekje

Met de klok mee: a) Verkleden op school: Miriam en Tirza in kleren uit Mozambique en Joëlle als tandenfee; b) Joëlle
(tweede van links) met haar cricket team; c) Elise is net 4 geworden! d) Wandelen bij Avis-dam net buiten Windhoek

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

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (11), Tirza
(9), Joëlle (6) en Elise (4) 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 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

