
Zoals jullie allemaal wellicht weten,  
is onze oud pastoraal medewerker  
ds. Joram Oudshoorn werkzaam voor de 
GZB in Namibië. Hij, zijn vrouw Daniëlle 
en hun kinderen Miriam (10), Tirza (9), 
Joëlle (6) en Elise (3) zijn in de zomer van 
2018 door de GZB vanuit de Nieuwe 
Kerk in Utrecht, in samenwerking met 
onze gemeente in Ameide/Tienhoven en 
Nijkerkerveen, uitgezonden naar 
Namibië.̈ De familie Oudshoorn zet zich 
in voor de theologische opleiding NETS. 
Daar mogen ze bijdragen aan het 

toerusten van kerkleiders, om als discipel van Jezus te leven, de lokale kerk op te bouwen 
en het Evangelie te delen met anderen. Zo willen Joram en Daniëlle meebouwen aan de 
veelkleurige kerk van Namibië. Ook willen ze graag ontdekken wat wij als christenen in 
Nederland kunnen leren van onze broeders en zusters in Afrika. 
 
Vanuit de zendingscommissie van onze gemeente zijn we betrokken bij de 
thuisfrontcommissie van de familie Oudshoorn en daarom doen we bijvoorbeeld ook iedere 
eerste zondag van de maand voorbede.  
 
Verlof 
Van half november tot en met begin januari hoopt de familie met verlof naar Nederland te 
komen. Op zondag 19 december hopen ze ook onze gemeente te bezoeken. Dan zal Joram 
voorgaan in de ochtenddienst en aansluitend kunnen we de familie Oudshoorn ontmoeten 
in De Hoven en zullen zij wat meer over hun werk vertellen. In deze nieuwsbrief willen we 
daarvan vast een voorproefje geven en uitleggen hoe wij hen in dit mooie werk kunnen 
ondersteunen!  
 
 
Laptopactie 
Online les vanwege een corona-lockdown is al balen, maar zonder 
laptop wordt het wel heel lastig!  
 
Op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) is een 
groot tekort aan laptops. Tijdens de recente lockdown werd dit 
structurele probleem extra duidelijk. Om studenten goed te 
kunnen laten studeren wil NETS voldoende laptops aanschaffen 
die studenten kunnen lenen.  
 
De missie van NETS is: discipelen van Jezus toerusten met kennis, vaardigheden en 
karakter om God, mensen en de wereld te kunnen dienen. Om dit mogelijk te maken zoekt 
NETS samen met de familie Oudshoorn in Namibië en de GZB naar mensen die een of 
meerdere laptops willen sponsoren. Een laptop kost 400 euro en er zijn er 25 nodig.  
 
Helpt u mee? Giften kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: 
NL10 RABO 0301 9013 17 o.v.v. Laptops NETS. De JV heeft al het goede voorbeeld 
gegeven en een gedeelte van de opbrengst van de peperkoeken actie toegezegd! 



Naast de laptopactie kunnen we 
de familie Oudshoorn ook op de 
volgende manieren structureel 
ondersteunen vanuit onze 
kerkelijke gemeente:  
 
 

Gebed 
Het is belangrijk om als gemeente biddend betrokken te zijn bij de familie Oudshoorn en het 
zendingswerk. Door middel van de voorbede in de kerk willen we iedereen daarbij 
betrekken. 
 
Zelf sponsoren 
Het is mogelijk om de familie Oudshoorn periodiek of eenmalig te ondersteunen. Er is 
vooral behoefte aan maandelijkse sponsoren, maar alle bijdrages helpen. U kunt uw 
bijdrage overmaken naar de diaconie: NL10 RABO 0301 9013 17 o.v.v. Zending. Als u 
besluit om maandelijks een gift over te maken, dan krijgt u van ons gratis het GZB-
dagboekje ‘Een handvol koren’. Stuur hiervoor een e-mail naar andybreure@hotmail.com.  
 
Zendingsbussen 
In onze kerken zijn de zendingsbussen bij de uitgang voorzien van een foto van de familie 
Oudshoorn. De opbrengst van deze zendingsbussen is geheel bestemd voor het werk van 
de familie Oudshoorn. 
 
Avondmaalscollecte 
Ieder jaar is de opbrengst van één avondmaalscollecte bestemd voor de familie Oudshoorn. 
 
 
 

 
 
 

 
TIP: Via de website www.gzb.nl/oudshoorninafrika kun je je aanmelden voor de 
periodieke nieuwsbrief en/of gebedsmail. Deze komen ook op de website van 
onze kerk te staan, maar zo bent u nog sneller op de hoogte! De familie is ook 
te volgen op Facebook, Instagram en Youtube (allen via oudshoorninafrika).  


