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We wensen jullie een enig nieuw jaar, zonder enig bezwaar.
Dit jaar wordt speciaal voor ons allemaal.
We gaan er met z’n allen voor zorgen
dat er een heel groot feest van wordt gemaakt
met Jezus meer en meer openbaar.
We willen u hier ook hartelijk danken voor al uw gebeden, morele en
financiële steun aan ons werk, aan ons persoonlijk en aan alle
mensen met een beperking in uw omgeving.

Wat betekent je naam?
Aan wie of wat dachten onze ouders toen ze onze naam gaven? Of dat
deze goed zou klinken? Of hadden ze een andere persoon (bv. familie)
in hun gedachten toen ze onze naam gaven? Iedereen weet dat zijn
naam een betekenis heeft. We dragen onze naam heel ons leven. We
zijn eraan verbonden. Wat voor mij betekent dat onze naam verwijst naar
welk doel God met ons leven heeft.
Het kan dus zijn dat God onze naam toefluistert aan onze ouders. Of
door een engel de naam wordt geopenbaard. Zoals bij Johannes (de
Doper) wiens naam werd gegeven door een engel aan zijn papa
Zacharias, en de naam Jezus werd gegeven door een engel aan
Maria.Wat betekent nu onze naam voor God? Hij veranderde Jakobs
naam in Israël. God veranderde Abrams naam in Abraham. Hij
veranderde Simons naam in Petrus. God zal ook ons een nieuwe naam
geven. (Openb. 2:17)
Onze adoptiedochter, Rozelinde, heeft haar naam gekregen van haar
natuurlijke familie. Wij mochten, door de adoptieprocedure, haar naam
veranderen. Na acht maanden besloten we echter deze niet meer aan te
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passen. Zo verwelkomden we Rozelinde op 25 december met open
armen. Rozelinde betekent: beeldschone roos.
God weet wanneer en in welke omstandigheden we geboren worden.
Welke uitdagingen we tegenkomen. Elkeen is speciaal in Zijn
ogen.God roept ons bijt onze naam, zoals Hij Adam riep in het
paradijs. Echter niet om ons te verstoppen maar om naar Hem te
luisteren. Sta er eens bij stil, wat is de betekenis van joùw naam?
Anne Marcelis

VZW TOORTS
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven konden lezen zijn we al enkele
jaren actief als vrijwilligers in Torch HRC (Een christelijk vakantie
centrum voor blinden en slechtzienden in Engeland).
Deze zomer mochten we voor het eerst zelf een vakantie organiseren
in België. Het was een gezegende vakantie, zoals velen onder jullie
zullen gelezen hebben in de vorige nieuwsbrief.
Aan het einde van die week, werd ons een envelopje in de hand
gestoken als dank en als steun om onze droom verder te zetten in
België. September kwam er al snel aan en we begonnen te bidden en
na te denken over het opstarten van Torch hier in België.
Hoe zouden we het hier noemen, wat met de financiën, zouden we
ons ook hier op blinden en slechtzienden richten of onze doelgroep
uitbreiden? Aarzelend en biddend deden we verder en konden we met
vreugde zien dat God dit zegende. De nodige mensen staken een
handje toe, waarvoor onze grote dank. Ja, het envelopje ! Daar zat
‘toevallig’ het exacte bedrag in dat we nodig hadden om de vzw op te
starten. We zijn dus uiteraard verheugd jullie te kunnen melden dat
VZW TOORTS ondertussen een feit is. Alle eer en dank aan onze
liefdevolle God.
Bij deze willen wij ook iedereen danken die ons steunden, in het
bijzonder de verenigingen Gemeenten en gehandicapten, Torch HRC
en de leden van onze kerk, De Akker, die ons geholpen hebben
tijdens onze eerste vakantie.
We willen jullie alvast het programma meegeven voor 2012:
Engelstalig, onder Torch HRC :
 20-23 februari: “International Week with Janet Stafford.”
Kostprijs:300€ (Vervoer inbegrepen van uit Brugge, plaatsen zijn
beperkt.)
 5-10 april : “Easter Houseparty.” Kostprijs: 400€ (Vervoer
inbegrepen van uit Brugge, plaatsen zijn beperkt.)
 11-17 september : “Belgium Houseparty.” Kostprijs: 750€
 19-23 november : “Christmas creations ; cooking & crafts” Kostprijs:
300€ (vervoer inbegrepen vanuit Brugge)

Gemeenten en
gehandicapten
Peperhofstraat
3600 Genk
Tel./Fax 089/38 55 64
Bankrekeningnummer
335-4146148-26
IBAN:
BE59 3354 1461 4826
SWIFT: BBRUBEBB
Website:
http://www.geng-info.be
e-mail: geng@telenet.be
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Let wel: de engelstalige vakanties zijn vakanties van ‘Torch HRC’ en
niet van ‘Toorts vzw’. We zijn er wel aanwezig en helpen mee!
Nederlandstalige vakantie door Toorts vzw
10-17 Augustus 1ste Toorts vakantie in Beernem (nabij
Brugge). Kostprijs : 500 euro
Voor verdere informatie:
Patrick en Anja Couchement
Collegestraat 57 - 8310 Assebroek-Brugge
Tel. : +32(0)50 70 66 95
Gsm : +32(0)479 53 77
05
vzw.toorts@gmail.com www.toorts.be

Studiedag Handicap en
Ontwikkelingssamenwerking.
Wat leren we ervan ?
Op 6 december hebben we deelgenomen aan een studiemiddag die
georganiseerd werd door het “Platform Handicap en
Ontwikkelingssamenwerking”. Het thema van deze studiesessie was:
“Promoting inclusive development” met als ondertitel die ik hier even
vertaal: “personen met een handicap in de Belgische ontwikkelingsorganisaties”. Mevrouw Sabine De Betune, die tot op deze dag
voorzitster van de Senaatsfractie voor de CD&V was heeft ons
welkom geheten in het huis van de Parlementsleden.
Op 6 september 2000, ondertekenden 190 landen de
Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, waarmee ze zich
engageerden om 8 doelstellingen waaronder extreme armoede,
honger, aids, malaria, tegen te gaan.
De Millenniumdoelstellingen zijn uitgegroeid tot het universeel
aanvaard referentiekader op het vlak van ontwikkelingshulp. PHOS
deed een bilateraal onderzoek naar de situatie van mensen met een
handicap in het kader van deze Millenniumdoelstelling in 6 landen in
Afrika. Uit het onderzoek bleekdat er in 3 van die landen een
wettelijke kader bestaat waarin gewerkt kan worden om de situatie
van mensen met een handicap te verbeteren. Nochtans laat de
toepassing van de wetten nog heel veel te wensen over.
Mevrouw De Betune noemde het een gelukkig toeval dat deze
studiemiddag en de voorstelling van het rapport precies op deze dag
viel. Na meer dan 500 dagen onderhandelen heeft België weer een
regering en kunnen de aanbevelingen van de studiedag direct mee
genomen worden in de beleidsnota van de nieuwe minister die
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vandaag geïnstalleerd wordt. Ze betreurde het dat juist vandaag de
politici enorm druk zijn, maar ze geloofde vast dat de conclusies bij
de juiste mensen zullen terecht komen. Mensen van allerlei
organisaties in verband met ‘handicap’ waren aanwezig en in de
wandelgangen mochten we o.a. Mijnheer Herman De Croo de hand
drukken.
Wat heeft dit nu te betekenen voor Gemeenten en Gehandicapten
en/of het European Disability Network.
In de uitnodiging voor deze dag stonden enkele opmerkelijke cijfers:
“Het World Report on Disability, in 2011 gepubliceerd door de
Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie, bevestigt dat 15%
van de wereldbevolking een handicap heeft. De meerderheid van
deze mensen leeft in ontwikkelingslanden en zij behoren tot één van
de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 82% van hen leeft
onder de armoedegrens. Het VN Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap stelt dat landen op het vlak van
internationale samenwerking rekening moeten houden met mensen
met een handicap en deze groep een plaats moeten geven in hun
ontwikkelingsbeleid en programma’s. België ondertekende en
ratificeerde dit verdrag.
In België zijn geen juiste cijfers beschikbaar. Sterker nog, we
beschikken niet over een duidelijke definitie van ‘handicap’. Dit maakt
dat het beleid in ons eigen land onduidelijk is. Heeft dat een
weerslag op het werk dat Protestants Evangelische kerken doen of
denken te moeten doen? Wachten wij op de wettelijke kaders of zijn
de aanbevelingen van Gods Woord genoeg om ons tot meer actie aan
te zetten. Hoe doen we dat dan het beste ?
Als op seculier gebied erkend wordt dat een grote meerderheid onder
de armoedegrens leven, dan durf ik dat zonder schroom ook vertalen
naar de tekorten die deze mensen ervaren in verband met de
beschikbare geestelijke rijkdommen.
Er werd tijdens deze studiedag een duidelijke oproep geplaatst naar
de politieke verantwoordelijken van ons land. Mogen we met G&G
een oproep doen naar de leiders van onze Protestants
Evangelische kerken en organisaties en denominaties. Hoe
zullen zij in hun onderwijs, vorming en pastorale zorg de juiste
aandacht en inspanningen leveren, zodat mensen met een handicap
minder gezien worden als onderwerp van zorg maar als volwaardige
leden die een gave, van God gekregen hebben en die willen inzetten.
De heer Bhele Jele uit Zuid Afrika stelde heel duidelijk dat, als
inclusie niet aanwezig is in het begin stadium van welke initiatief of
evenement ook, dan is het heel moeilijk om daar later nog de juiste
stappen voor te zetten en uit te voeren.
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Een andere opmerking van één van de sprekers was: “actie komt
voort uit studie”. Zonder studie is het niet mogelijk de juiste stappen te
zetten.d.
Mogen wij een eerste onbekwaam voorstel doen ? Maak handicap
bespreekbaar in ELKE vergadering ! Neem steeds 5 à 10 minuten de
tijd om even na te denken of u speciale acties moet ondernemen voor
die personen met een handicap die al in uw gemeente aanwezig zijn.
Stel u enkele vragen in de zin van: moet er iets speciaals vermeld
worden op de affiche, kan er wel of niet meer toegankelijkheid, niet
alleen voor rolstoelgebruikers worden georganiseerd? Moeten we
iemand thuis ophalen en weer terug brengen, kunnen we onze
inspanningen in verband met bezoeken van mensen, vergroten, etc…

G&G Nieuwsbrief is een
gratis driemaandelijkse
uitgave.G&G stelt zich tot
doel de gemeenten/
kerken te helpen,de
integratie en inclusie van
mensen met een handicap
te bevorderen. Vaak leven
zij geïsoleerd. De
gemeenten willen niemand
uitsluiten maar zijn zich
niet altijd bewust van de
behoeften van personen
met een handicap. G&G
wil een draaischijf zijn van
informatie en
ondersteuning van en voor
zowel de personen met een
handicap als van de
gemeenten/kerken. 1
Corinthiërs 12::22

Maar in dit alles geldt de slogan: “Niet over ons zonder ons.” Mensen
met een handicap, zeker zij met normale intelligentie, willen betrokken
worden en een stukje autonomie over hun leven behouden of terug
winnen.

Bijbelclubs
Nieuws uit het Noorden

van Limburg

Hallo allemaal,
Vanuit de Bijbelclub in Noord –
Limburg wil ik graag een beetje
nieuws brengen. Dit jaar zijn we
voor het tweede jaar op rij bezig
met de Bijbelclub Noord - Limburg.
Het is voor mij een eer en
genoegen om mij in te zetten voor
hen die “normale” mensen als
“zwak” en “kwetsbaar”
beschouwen.
Het tegendeel is echter waar. De
eenvoud siert hen enorm en het
leert mij terug nadenken over de
basis van alles: Jezus zelf!
Misschien mag ik zelfs wel zeggen
dat ik meer van hen leer dan zij van
mij. Een korte anekdote:” Een tijdje geleden kocht ik kippen. Van kuikens
met Pasen werden ze al heel vlug grote, stevige kippen, althans dat dacht ik
toch. (Achteraf bleken het allemaal hanen te zijn, maar dat probleem is
ondertussen opgelost.) Nu hoorde ik even later dat bij ons in de buurt een
vos erg actief was. Vele mensen verloren al heel wat kippen aan die sluwe
vos.
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Ik besloot dan maar een mooie omheining te maken, liet
elke avond de kippen binnen in hun hok en sloot vervolgens
het deurtje netjes achter hen.
Toch was ik nog niet helemaal tevreden. Ik dacht eraan een
prikkeldraad boven mijn omheining te spannen om zo sluwe
vossen af te schrikken en buiten te houden. Op dat moment
zei iemand van de Bijbelclub dat ik misschien beter zou
bidden voor bescherming van die kippen. Hij deed dat ook
voor zijn kippen.
Eigenlijk heel simpel, maar ik had er nog niet aan gedacht.
Tot op vandaag leven al mijn kippen en dit zonder
prikkeldraad en zelfs zonder deurtje (dat is ondertussen
stukgegaan). Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat
ik niet elke avond voor mijn kippen bid, maar die bepaalde
persoon wel… En eigenlijk, als je daarover nadenkt, is dat
nog niet zo gek. Wie in de kleine dingen op Hem vertrouwt,
doet dat in grote dingen ook.
Via deze weg wil ik ten slotte een warme oproep doen aan de mensen in het
Noorden. Ik ben heel blij met de vaste groep die komt. Het is steeds weer een
boeiende namiddag met leuke gesprekken over Jezus. Toch merk ik dat er
mensen achter blijven en dit is erg
jammer. Daarom een warme
oproep aan iedereen om
ZATERDAGNAMIDDAG 7 JANUARI 2012,
TUSSEN 14-16 UUr, vrij te houden. Er
komt dan een gastspreker, MARTIN
SYMONS, om ons wat meer te leren
over de Heilige Geest. Als je wil
komen, laat maar iets weten. Denk
je aan nog iemand die zou willen /
kunnen komen, neem hem of haar
gerust mee. De volgende data zijn: 4
februari 2012 en 3 maart 2012.

Groetjes,

Ruben

Contactgegevens:
Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens –
Ekselsebaan 47
3940 Hechtel 011/74 93 17

De Bijbelclub in

Genk komt op de volgende zondagen samen:

15 JANUARI 2012
19 FEBRUARI 2012
18 MAART 2012
Altijd om 3 uur in de namiddag en in de Evangelische Kerk Paulus te
Genk. Thérèse

0477 572399

En de Bijbelclub in

Oost Vlaanderen gaat door op:

ZONDAG 18 MAART 2011 om 15.00 u (3 uur in de namiddag).
In de Christelijke gemeente LICHT vzw - Blekerijstraat 15 - Oudenaarde

Sara: 0473 765685 of Peggy: 0498 147470
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