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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 christenen toerusten om 
vanuit de eenheid in Christus Namibië te 
dienen en grenzen te overbruggen.

Havana Soup Kitchen
Frieda Wathera is lid van een kerk in een 
lagere middenklasse wijk. Aangeraakt 
door het Evangelie ontstond bij Frieda 
het verlangen om de allerarmste kleuters 
in Havana (de armste sloppenwijk van de 
Namibische hoofdstad Windhoek) van 
een maaltijd te voorzien. Frieda begon 
thuis met het maken van pap en deelde 
dit uit aan 8 kinderen, maar er kwamen 
steeds meer kinderen bij. In 2009 had 
Frieda een stukje grond waar ze een 
beschutting op bouwde om eten uit te 
delen. God plaatste Ingrid op Frieda’s 
weg. Ingrid nam enkele Duitsers mee 
naar Frieda’s gaarkeuken, geraakt door 
wat ze zagen, gaven ze haar 15.000 rand 
(destijds 1500 euro). Toen deze Duitsers 
haar weer kwamen bezoeken, had Frieda 
met het ontvangen geld een dak boven 
haar ‘keuken’ gemaakt. In Duitsland 
zouden ze een stichting opzetten voor 

Frieda’s werk. Vanaf dat moment begon 
het werk van Frieda te groeien. Inmid-
dels ontvangen iedere dag 45 kinderen 
een maaltijd, kleuterschoolonderwijs en 
horen ze een verhaal uit de Bijbel. In 2014 
kwam Frieda in aanraking met GZB-part-
ner Imago Dei. Inmiddels is Havana Soup 
Kitchen onder-
deel van het 
voedselonder-
steuningspro-
gramma van 
Imago Dei, wat 
deel uitmaakt 
van het GZB-
-programma 
Een Bron in 
de Woestijn. 
Het bijzondere 
vindt Frieda 
dat haar 
tweede naam 
Wathera ‘help 

de armen’ betekent. Ze kreeg die naam 
van haar oma en ze is er trots op dat ze 
die naam mag dragen. Wat is Frieda’s 
droom? Om van een zinken huis een 
stenen huis te maken! Psalm 127:1 “Als 
de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen zijn bouwers eraan.” 

GROETEN UIT NAMIBIË

Update

Foto: www.havana-soup-kitchen.com



>> Ds. Joram Oudshoorn heeft zijn 
functie bij NETS als Academic Dean 
(decaan) overgedragen aan een lokale 
medewerker, Misseline Gordon. 
Misseline is al jaren betrokken bij het 
werk van NETS. Nu Joram Oudshoorn 
zijn taak als Academic Dean heeft 
neergelegd, heeft hij meer tijd om NETS 
te helpen om het afstandsonderwijs uit 
te bouwen. 

>> Imago Dei heeft het werk verder 
kunnen uitbreiden. 200 kinderen krijgen 
nu dagelijks een warme maaltijd. 

>> GROW! – een nieuw project voor 
zwangere vrouwen en moeders in 
sloppenwijken, waaraan zendingswerker 
Daniëlle Oudshoorn mag bijdragen. Deze 
vrouwen, vaak slachtoffer van huiselijk 
geweld met kinderen uit meerdere 

relaties, mogen hier de bron van levend 
water ontdekken. De vrouwen gaan 
Bijbellezen en bidden, waardoor er weer 
hoop komt in hun leven en zij tot geloof 
komen. Een vrouw getuigt: “Ik heb God 
beter leren kennen, voordat ik iets ga 
doen begin ik nu altijd met bidden. Ik heb 
geleerd dat ik waardevol en geliefd ben.”

>> Kerstgroet van Joram en Daniëlle 
Oudshoorn
Hartelijke groeten uit Nederland! Op dit 
moment zijn we op verlof en vertellen 
we in veel kerken over onze ervaringen 
in Namibië. God geeft stromen van 
levend water in de woestijn. Letterlijk: 
als er na een bui op uitgedroogde 
grond opeens rivieren gaan stromen en 
nieuw groen gaat groeien. En figuurlijk: 
als het leven van mensen verandert 
doordat Jezus hun leven binnenkomt. 

Wat mooi dat zending christenen in 
Nederland door deze getuigenissen 
verbindt aan christenen in Namibië! 
Begin januari hopen we weer terug te 
vliegen naar Namibië. Bedankt voor de 
gebeden, het meeleven en de financiële 
ondersteuning. We wensen jullie goede 
kerstdagen en een gezegend 2022!

NIEUWS UIT NAMIBIË

Wie had ooit kunnen denken 
dat Mervin (36) zou gaan stu-
deren aan het Namibia Evan-
gelical Theological Seminary 
(NETS)? Hij was een ‘vechter’ 
uit het ruige zuiden van Nami-
bië en zat vol boosheid. Omdat 
hij een vrouw had mishandeld, 
kwam hij in de gevangenis 
terecht. “Een uur lijkt daar een 
dag te duren en een dag voelt 
als een week. Dus dan heb je 
heel veel tijd om na te denken.” 
Via een Alphacursus kwam Mer-
vin uiteindelijk tot geloof. “Ik 
gaf mijn hart aan de Heere. Het 
veranderde mijn leven. Ik moest 
onder ogen zien wat ik verkeerd 

had gedaan en mijn excuses 
aanbieden aan de vrouw die ik 
mishandeld had.” Achter de tra-
lies raakte Mervin onder de in-
druk van het Bijbelgedeelte van 
Paulus en Silas, die God prezen 
in de gevangenis. “Net als zij 
voelde ik Gods aanwezigheid. 
Ondanks de gevangenismuren 
voelde ik vrijheid. Eerst was ik 
dood door de zonde, maar nu 
was ik levend gemaakt!” Uitein-
delijk kwam Mervin vervroegd 
vrij. Nu, vijftien jaar later is hij 
student op NETS. “Soms wor-
stel ik nog met boosheid en 
met wat ik gedaan heb. Maar 
dan herinner ik mezelf waar ik 

was en wat God gedaan heeft 
in mijn leven. En ik zie hoe Hij 
mij vandaag wil gebruiken.” 
NETS helpt Mervin om verder te 
groeien en zich voor te bereiden 
op zijn werk in de kerk. “Ik wil 
graag toegerust worden. Ik leer 
hier elke dag opnieuw en ik wil 
blijven leren!”

Mervin: van gevangene tot NETS-student



GEVEN VOOR NAMIBIË

Helpt 
u mee om 
dit werk 

mogelijk te 
maken?

Meedoen 
voor Namibië

Theologisch onderwijs
Waar in Nederland genoeg opties zijn 
tot het volgen van goed theologisch 
onderwijs is dat In Namibië erg schaars. 
Het afstandsonderwijs, maar ook de 
dagopleiding van NETS voorziet in een 
grote behoefte en de vraag naar theolo-
gische toerusting en kennis hoe om te 
gaan met pastorale nood als traumaver-
werking. Het afstandsonderwijs bereikt 
de meest afgelegen plaatsen in Namibië, 
waar predikanten het zich niet kunnen 
veroorloven naar de hoofdstad Wind-
hoek te rijden. Maar ook in gevangenis-
sen wordt onderwijs gegeven door NETS. 
Er is een prachtig samenwerkingsver-
band tussen onze partners: NETS en THN 
(Trauma Healing Network). THN biedt 
een gedegen traumaverwerkingscursus 
aan predikanten aan op NETS. Predi-

kanten zijn ontzettend dankbaar met 
de aangereikte tools, waardoor zij hun 
gemeenteleden weer kunnen helpen bij 
de onverwerkte trauma’s die zij hebben. 
Geeft u een predikant de kans om toege-
rust te worden? Er is € 21.000 nodig om 
het werk van NETS en THN komend jaar 
te kunnen ondersteunen. Elke gift telt!
 

>> 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

Wereldwijd kunnen we als chris-
tenen 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 je kunt ook 
persoonlijk betrokken raken bij het werk in Namibië, door 
Zendingsmaatje (www.zendingsmaatje.nl) te worden. 

Als Zendingsmaatje:
• zorg je samen met anderen voor het delen van het 

Evangelie;
• help je mensen uitzenden door financieel bij te dragen;
• blijf je op de hoogte van het zendingswerk;
• bid je mee;
• kun je gemakkelijk een kaartje sturen naar de zen-

dingswerkers;
• heb je de mogelijkheid om zendingswerkers (digitaal) 

te ontmoeten!

https://tikkie.me/pay/GZB/xcSej8Vcg3f6LfYcFWu9RV
http://www.zendingsmaatje.nl


>> Bid voor Mervin en de andere studen-
ten aan het Namibia Evangelical Theolo-
gical Seminary, dat ze op NETS groeien 
in geloof en toegerust worden voor hun 
werk in Gods Koninkrijk.

>> Bid dat de vrouwen in de sloppenwijk 
Goreangab door deelname aan GROW! 
leren drinken van het levende water van 
Gods Geest.

>> We zijn dankbaar dat Misseline 
Gordon decaan is geworden bij NETS. Bid 
om wijsheid die zij nodig heeft in haar 
nieuwe rol en dat zij tot zegen mag zijn 
in haar nieuwe functie als decaan aan 
het seminarie.

>> Bid voor Joram en Daniëlle Oudshoorn 
en hun 4 dochters als zij in januari weer 
teruggaan om het werk in Namibië weer 
op te pakken.

BIDDEN VOOR NAMIBIË

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 

Meer weten over het zen-dingswerk in Namibië?Neem contact op met relatiebeheerder 
Nadia Smits:

nsmits@gzb.nl 
088-1027043

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


