
 

De afgelopen drie jaar 
trok Joram als docent 
op met een groep Ba-
chelor-studenten, die 
hij goed leerde ken-
nen. De meesten de-
den in november hun 
laatste tentamens. Eén 
van hen is Ebenhard 
Ripunda (35). We vroe-
gen hem om meer te 
vertellen over zijn er-
varingen op de Nami-
bia Evangelical Theo-
logical Seminary 
(NETS) 

‘Door een auto-ongeluk 
brak ik mijn nek en mijn 
rugwervel. Sindsdien zit 

ik in een rolstoel,’ vertelt 
Eben. ‘Maar in mijn kerk 
geloven ze dat een wa-
re, getrouwe christen 
geen slechte dingen kan 
overkomen. Dus ik had 
heel veel vragen: kwam 
het door mijn zonden dat 

ik het ongeluk had ge-
had? Hoewel ik veel ge-
bed ontving, werd ik niet 
genezen. En ik wilde 
antwoorden vinden in de 
bijbel en vrede in deze 
situatie. Dat was een 
belangrijk reden voor mij 
om te gaan studeren op 
NETS. 

Lijden                         
Tijdens mijn studie heb 
ik antwoorden gevonden 
die me helpen om vrede 
te vinden. Onder ande-
ren door een vak over 
het boek Job. Ik begrijp 
dat door de zonde in de 
wereld ook christenen 
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niet vrij zijn van lijden. En 
lijden kan soms zelfs goed 
zijn om gevormd te worden 
als christen.’ Tijdens een 
NETS Ministry Weekend in 
het plaatsje Groot Aub, 
getuigde Eben onlangs van 
zijn geloof, zijn worsteling 
met de rolstoel en de trouw 
van God. Eben verbond 
zijn eigen verhaal aan wat 
Paulus in de gevangenis 
schreef aan de christenen 
in Filippi: ‘Wat mij is over-
komen draagt er juist toe 
bij dat het evangelie wordt 
verspreid.’ (Fil. 1:12) 

Lees verder  over Eben  
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Foto: Eben  (rechts) met mede-student Bethel en docent Joram. 
 

brengen en genezing van het Apartheid-verleden zal geven. En dat 
er goede leiders zullen opstaan om mensen te helpen die lijden en 
alle potentieel die er in dit land is tot bloei te kunnen brengen.’  

Eben’s gebed voor Nederland: ‘Ik dank God dat mensen in Ne-
derland het mogelijk maken dat dominee Joram en zijn gezin hier 
in Namibië kunnen zijn. Alleen God kan voor zoveel gulheid zorgen 
en daarom alle glorie aan Hem!’  

...Eben is voorzitter van de Namibische 
Organisatie voor Rolstoelgebruikers. 
‘God heeft me heel duidelijk geroepen 
om Hem te dienen; niet alleen om de 
kerk te dienen maar ook om anderen in 
een rolstoel te helpen.’ 

Slapeloze nachten                    
Eben’s lievelingsvakken op NETS gin-
gen over Afrikaanse theologie en kerk-
geschiedenis, over kinder- en jeugdwerk 
en over omgaan met cultuurverschillen. 
‘Het vak Intercultural Studies dat ik dit 
semester bij dominee Joram volgde, 
heeft me veel inzicht gegeven. Ik snap 
nu veel beter wat er misging in mijn  
familie tussen familieleden met verschil-
lende culturele achtergronden.’ 

‘Het is hard werken op NETS en dat 
leidt soms tot slapeloze nachten,’ lacht 
Eben. ‘Ik heb veel geleerd van alle 
vakken, het bidden met christenen uit 
andere kerken en de mentorgroepen. 
NETS is echt een familie-gemeenschap 
die ik zal missen. Het is een mooie mix 
van culturen, kerkelijke achtergronden 
en verschillende manieren om God te 
aanbidden. Het zou een chaos kunnen 
worden met al die verschillen, maar we 
hebben juist geleerd om elkaar te ver-
sterken. De kerk en de wereld kunnen 
heel veel leren van de eenheid in de 
NETS-gemeenschap.’ 

Genocide                       
Eben wil na afronding van zijn Bachelor 
graag actief zijn in zijn gemeente en 
verder studeren. Hij wil zich verdiepen in 
het thema ‘geloof en handicap’ om zo 
anderen met een lichamelijke beperking 
te kunnen helpen. En hij wil zich inzet-
ten voor zijn volk, de Herero’s. Tusen 
1904 en 1907 werden 80% van de He-
rero’s tijdens een genocide door de 
Duitse bezetter gedood. ‘Ik wil 
nadenken over de theologische im-
plicaties daarvan. Als Herero’s moeten 
we het hier veel meer over hebben om 
als volk genezing te vinden. Daar wil ik 
me als theoloog heel graag mee be-
zighouden.’   

Eben’s gebed voor Namibië: ‘Dat de 
Heer verschillende culturen bij elkaar zal  

HetÊverhaalÊvanÊNETS-studentÊEbenÊ(vervolg) 

‘Terugblikkend op het afgelopen jaar ben ik enorm dankbaar 
voor veel mooie hoogtepunten. Ik ben druk bezig geweest 
met de plannen voor ons vernieuwde NETS afstandspro-
gramma en enkele pilots daarvoor. Ik zie enthousiast uit naar 
de vruchten daarvan in de komende jaren! Ik reisde een paar 
weken geleden naar het noorden van Namibie voor een  
vreugdevolle diploma-uitreiking aan 27 distance-studenten. 

Dit semester gaf ik het vak ’Intercultural Studies’ waarin we 
spraken over culturele verschillen en het voorkomen van 
conflicten, zending over cultuurgrenzen heen en over mono-
culturele en inter-culturele gemeentes. De studenten waren 
verrast door allerlei eye-openers en ik genoot van de input 
van studenten die allemaal andere achtergronden hebben 
(Herero, Shona, Coloured, Afrikaner, Baster, Himba) 

Dit jaar werd een nieuw NETS-koor opgericht en ik werd er 
lid van! We zongen  onder andere tijdens de jaarlijkse NETS  
Night of Praise and Worship to the King. Ik geniet van het   
zingen van mooie Afrikaanse liederen voor de Koning!’    

JoramÊoverÊhetÊNETS-jaar 



DaniëlleÊÊinÊGoreangab:ÊGodÊinÊhetÊvuur 

Wilt u met ons bidden voor: 

- Om Gods leiding in het verdere 
leven van Eben Ripunda en zijn 
medestudenten. 

- Het nieuwe afstandsonderwijs 
van NETS. 

- Geestelijke groei van de christe-
nen in Goreangab temidden van 
alle moeilijkheden. 

- Gods bescherming en nabijheid 
voor ons gezin.  

Wilt u met ons danken voor: 

- Gods werk in en door ons gezin 
in Namibië. 

- Dank voor een prachtig jaar op 
NETS. 

- Dank dat God door zijn  Geest 
mensenlevens verandert in Gore-
angab. 

‘Is het verkeerd om naar het heilige 
vuur te gaan, zodat we via onze 
voorouders met God kunnen pra-
ten? Wij zijn namelijk niet goed ge-
noeg om met God te praten en Mo-
zes praatte toch ook met God in het 
vuur? ‘ 

‘Als een van mijn voorouders me in 
een droom waarschuwt, is het dan 
niet gevaarlijk als ik niet luister?’ 

‘Toen ik zaterdag wilde gaan slapen 
kwam er een boze geest door mijn 
raam naar binnen, wat moet ik nu 
doen?’ 

God geeft het werk in Goreangab 
dit jaar nog dieper geleid. Mensen 
in de sloppenwijk zitten vaak vast in 
een heel web van armoede, mis-
bruik, seksuele zonden, drugs, alco-
hol, boze geesten en eenzaamheid. 
De enige weg daaruit is in vertrou-
wen op God. Dit jaar is er een nieu-

we bijbelstudiegroep ontstaan in 
de sloppenwijk. Mensen zijn tot 
geloof gekomen of willen nu echt 
Jezus gaan volgen. In deze groep 
is een enorme honger naar God 
ontstaan en naar zijn Woord. Men-
sen ondervinden veel tegenstand 
nu ze hun leven aan God hebben 
gegeven, maar God laat zich dui-
delijk aan hen zien. Het is heel bij-
zonder om te zien hoe de Geest in 
mensen werkt en mensenlevens 
verandert! En voor mij is het heel 
bijzonder om na 2.5 jaar dienen in 
de sloppenwijk, midden in de wijk, 
een groep van mensen te zien ont-
staan die God willen aanbidden. 

Er zijn veel valse profeten en men-
sen die zeggen dat ze dominee 
zijn, maar ondertussen zichzelf 

BidÊmee! 

Pagina 3 

SchrijfÊjeÊinÊvoorÊonzeÊ
maandelijkseÊgebeds-
mailÊopÊwww.gzb.nl/
oudshoorninafrika 

centraal zetten, geld willen verdie-
nen of vast zitten in traditionele 
religie. Ik laat de groep daarom zelf 
de antwoorden op hun vragen vin-
den in de bijbel. 

De afgelopen weken zijn we bezig 
geweest in Exodus 3. Wat is er nu 
zo bijzonder aan het vuur dat Mo-
ses ziet? Dat is niet dat er een 
doornstruik is die brandt, maar dat 
er een doornstruik is die brand in 
het vuur, maar niet wordt verteerd. 
Dat is toch iets anders dan het hei-
lige vuur van de voorouders. En 
hebben we inderdaad een Midde-
laar nodig tussen ons en God? Ja-
zeker, we hebben Jezus nodig! En 
Jezus is niet dood zoals onze voor-
ouders, maar Hij leeft! 

 Regelma gÊplaatsenÊweÊ

filmpjesÊopÊ

www.youtube.com/

oudshoorninafrika 

DaarÊisÊookÊeenÊÊvideoÊteÊzienÊ

waarinÊDaniëlleÊeenÊÊ

jeugdgroepÊuitÊonzeÊkerkÊ

vraagtÊnaarÊhunÊervaringenÊinÊÊ

Goreangab. 



Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (12), Tirza (10), 
Joëlle (8) en Elise (5) wonen en werken in Namibië. Joram is docent aan 
de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Daniëllle deelt het 
evangelie met het Grow!-programma in een sloppenwijk van Windhoek.  
 
in de zomer van 2018 is de familie Oudshoorn uitgezonden door de GZB 
vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met gemeenten in 
Ameide/Tienhoven en Nijkerkerveen. De Hervormde Gemeente Valken-
burg, Geloofsgemeenschap de Fontein in Apeldoorn en Hervormde Ge-
meente Kootwijk/Kootwijkerbroek zijn deelgenotengemeenten.                           
 
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Har-
telijk 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                                            
0343-512444 | info@gzb.nl | www.gzb.nl  

Volg ons via sociale media: 
www.gzb.nl/oudshoorninafrika 
Op Facebook, Instagram en  
Youtube:  oudshoorninafrika 
 
Email 
Danielle: dtenkleij@gmail.com  
Joram: joramoudshoorn@gmail.com 
 
Postadres: 
Fam. Oudshoorn 
NETS 
P.O.Box 158 
Windhoek 
Namibia 
 
Thuisfrontcommissie: 
tfc.oudshoorninafrika@gmail.com 

Oudshoorninafrika 

HetÊMeidenhoekje 
Foto’s met de klok mee: Miriam en Tirza op de rotsen bij Brand-
berg; olifanten in de achteruitkijkspiegel; lampionnenoptocht 
van Elise’s kleuterschool; Joëlle won goud bij de Namibische 
Zwemkampioenschappen. 


