
Nieuwsbrief April 2019
Het begin van een 
nieuwe periode

Terugblik op DTS
Inmiddels zit onze DTS erop. De afgelopen 6 maanden 
zijn echt enorm snel gegaan. Het is heel moeilijk om 
alles wat we geleerd, gedaan en meegemaakt hebben in 
woorden samen te vatten. God heeft echt zoveel in ons 
leven gedaan. We begonnen met 3 maanden lesfase. 
In deze tijd hebben we heel veel verdieping mogen 
krijgen in ons geloofsleven. De lessen waren totaal niet 
oppervlakkig. Het heeft ons heel veel nieuwe inzichten 
gegeven. Ook was dit een tijd waarin God heel veel in 
ons persoonlijk gedaan heeft. Hij heeft ons opnieuw 
laten ervaren dat Hij in elke situatie bij ons is, en dat 
Hij ons niet in situaties brengt die wij niet aankunnen.  
Dat Hij een persoonlijke God is, die weet wat wij nodig 
hebben en daarin voorziet. Dat Hij te vertrouwen is en 
het beste voor ons wil. En hoe graag Hij met ons samen 
wil werken. En dat het er voor Hem niet om gaat wat wij 
doen, maar dat wie wij zijn voor Hem zoveel belangrijker 
is. Hij heeft ons in deze periode ook veel geleerd over 

leiderschap en hoe belangrijk het is om onze focus altijd 
op Hem te houden, en om los te laten wat anderen ervan 
zouden kunnen vinden. Deze dingen wisten wij wel, 
maar we hebben dit in deze periode echt op een diepere 
manier mogen ervaren. De laatste 3 maanden was onze 
outreach. Daarin mochten we in de praktijk brengen wat 
we geleerd hadden en uitreiken naar andere mensen. 
Wat was dit een bijzondere ervaring. De DTS was echt 
een verrijking voor ons geloofsleven! En de beste basis 
waar vanuit wij ook weer mogen uitdelen. We zien uit 
naar wat God door ons heen gaat doen! 

De plannen: wat wij gaan doen!
Eindelijk kunnen we jullie meer vertellen over de 
plannen die wij hebben. Wij zullen een organisatie 
starten die zich richt op het tot bloei laten komen 
van kinderen en tieners in Rehoboth. 

Hoe het allemaal begon.
Twee jaar geleden begon God duidelijk tot ons te sprek-
en over het starten van een veilige plek voor kinderen en 
tieners in Rehoboth. Hij gaf ons een naam en een visie. 
Op dat moment waren wij nog betrokken bij een andere 
organisatie en hebben wij er verder weinig mee gedaan. 
Een jaar later zijn wij gestopt bij deze organisatie, omdat 
we duidelijk ervoeren dat God een ander plan voor ons 
had. We namen de tijd om opnieuw toegerust te worden 
doormiddel van de DTS Bijbelschool. In deze periode 
begon God weer heel specifiek te spreken over deze or-
ganisatie. Nu, twee jaar later, geloven wij dat het de tijd is 
om klein te beginnen met de start van deze organisatie. 

     Kenneth enGerlinda Shipipa

Rehoboth, Namibië

Hoi hoi! Wij hopen dat het goed met jullie gaat. 
Met ons gaat het heel goed. Wij zijn inmiddels 
weer terug in Namibië! Wat is het fijn om weer 
thuis te zijn en de kinderen eindelijk weer te zien. We hebben 
ze gemist! We zijn heel erg geraakt door de omstandigheden waarin de 
kinderen zich begeven. Ze zien er enorm verwaarloosd uit. Dit kwam echt 
behoorlijk binnen. Geschokt en verdrietig werden we ervan. We zijn heel blij dat we 
terug zijn, en er mogen zijn voor deze kinderen, die de hulp zo hard nodig hebben. In deze 
nieuwsbrief hebben we veel te vertellen. Een korte terugblik op de periode die achter ons ligt en dan 
natuurlijk meer over wat we nu gaan doen. Veel leesplezier 😊



Blijf op de hoogte via
facebook.com/kennethgerlindainnamibie

P.O.Box 3080

9000, Rehoboth, Namibia

gerlinda90@gmail.com

shipipak@gmail.com

G: +264817303470

K: +264813220995

Wil je ons werk ondersteunen? 
IBAN NL52 RABO 0348 4640 53

t.n.v. Zending Luctor Et Emergo

o.v.v. Zendingswerk Gerlinda

We vinden het leuk om met je in contact te blijven:
Via post:

P.O.Box 3080

9000, Rehoboth, Namibia

Via email:

gerlinda90@gmail.com

shipipak@gmail.com

Via Whatsapp:

G: +264817303470

K: +264813220995

Het doel  
Een veilige plek zijn voor kinderen en tieners, waar de 
Liefde van God zichtbaar en voelbaar is. 
Veel kinderen in Rehoboth groeien op in gebroken gezin-
nen. Ze zijn bezig met overleven i.p.v. leven. 
Wij willen deze kinderen en tieners helpen te ontdekken 
wie ze zijn, en zo tot bloei en leven brengen. We willen ze 
leren dat ze tot veel meer in staat zijn dan zij denken (Fil. 
4:13). Een plek die kinderen en tieners helpt om in hun 
volle potentie te wandelen. We richten ons daarbij op het 
kind, maar ook op de omstandigheden waarin het kind 
zich begeeft. Om zo samen te bouwen aan een gezonde 
gemeenschap waarin het kind opgroeit.

En dan nu praktisch
We ervaren sterk dat het belangrijk is voor ons om 
klein te beginnen. Stap voor stap. We zullen daarom de 
bediening beginnen vanuit ons huis, zoals we dit ook 
deden in de drie maanden voordat wij de Bijbelschool 
deden. Wij zullen ons in deze fase kleinschalig richten 
op: discipelschap, ontwikkelen, training, begeleiding en 
bewustwording en praktische hulp. De grootste focus zal 
nu eerst liggen op discipelschap. In kleine groepen op-
trekken en relaties bouwen. Dit zullen wij doen door het 
aanbieden van verschillende activiteiten in en rondom 
ons huis, die passen binnen de visie. Namelijk: 
• Bijbelstudies voor tieners (Kenneth met de jongens, 

Gerlinda met de meiden) 
• Begeleiden van tienermoeders tijdens en na de 

zwangerschap. 
• Naschoolse opvang voor jonge kinderen die opgroeien 

in armoede: begeleiden, liefde en aandacht, maaltijd, 
Bijbelse lessen, hulp bij huiswerk en verschillende 
activiteiten.  

• Boogschieten voor de allerarmsten (oudere kind) en 
ook voor schoolverlaters.   

• Huisbezoeken: contact met de families van de kin-
deren. In kaart brengen van de nood.

Natuurlijk zal er in deze periode ook veel geregeld 
moeten worden. We zijn op dit moment bezig met het 
logo en de website. We houden daarom de naam van 
de organisatie nog even als een verassing 😊. Ook zal er
veel papierwerk geregeld moeten worden en zijn we aan 
het kijken wat de beste manier is om de organisatie te 
registreren.

Nieuw leven 
Je hebt het misschien al wel gehoord, maar: wij zijn in 
verwachting! Eind augustus verwachten wij ons kindje. 
We zijn hier enorm dankbaar voor! We hebben even 
getwijfeld, maar we hebben ervoor gekozen om voor 
de bevalling naar Nederland te komen. We hadden ons 
verlof gepland in december, maar dat zal nu dus eerder 
zijn. Ik (Gerlinda) zal eind juli naar Nederland komen, en 
Kenneth komt 2 weken later.

Vanwege de programma’s die in ons huis plaats vinden 
zal het daar niet makkelijk zijn om echt tijd en rust te ne-
men om te wennen aan het leven met een kindje. Dit is 
dan ook de reden waarom wij geloven dat het beter voor 
ons is om in Nederland te zijn. We vinden het belangrijk 
om de eerste periode echt te focussen op de nieuwe 
situatie met een kindje. Omdat het ons eerste kindje is 
vinden we het natuurlijk ook geweldig dat onze familie 
en vrienden dichtbij zijn. Tijdens deze periode is er ie-
mand die in ons huis verblijft om zo ook de programma’s 
met de kinderen in Rehoboth voort te zetten. Daar zijn 
we blij mee!

Veel veranderingen
Zoals je kan lezen staat er veel te gebeuren dit jaar. We 
zien uit naar wat God gaat doen. 
We hebben in de afgelopen jaren sterk mogen ervaren 
dat wanneer je Gods wil doet, Hij ook zal voorzien. Ook 
in deze nieuwe fase vertrouwen wij Hem voor dat wat 
nodig is. Zowel persoonlijk met de gezinsuitbreiding, 
als ook voor de kinderen in Rehoboth. We willen de 
kinderen echt graag een maaltijd aanbieden, gezien de 
moeilijke omstandigheden waarin zij zich bevinden.  

Vind je het leuk om op wat voor manier dan ook betrok-
ken te zijn bij de organisatie? Wil je graag meer weten? 
Heb je vragen? Stuur ons gerust een email of appje. We 
zullen jullie regelmatig op de hoogte brengen via onze 
facebookpagina:
www.facebook.com/kennethgerlindainnamibie.

In de volgende nieuwsbrief zullen we inhoudelijk meer 
vertellen over de verschillende programma’s die we aan-
bieden voor de kinderen. Verder willen we jullie vragen 
om in gebed rondom ons te staan. Wij kunnen dit alleen 
met God! 

Lieve groetjes, Kenneth & Gerlinda
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