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Inderdaad, een heel hartelijke “dank u wel”
willen we u, in de eerste Nieuwsbrief van G&G in
het nieuwe jaar, niet onthouden.
We wensen u en uw familie een heel gezegend jaar
toe en we bidden dat de Heer u
zal blijven bemoedigen om het
goede te doen. We geloven dat u
ook voor ons zal blijven bidden en
ons zal steunen om die leden van het Lichaam
welke het zwakst schijnen, meer te eren, hen te
betrekken en aan te moedigen zodat ze een
belangrijke bijdrage zullen kunnen leveren. En dat alles ten behoeve
van ons allemaal.

Bijbelclubs
Contactgegevens:

Noord Limburg

Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens –
Ekselsebaan 47
3940 Hechtel
De Bijbelclub gaat door op

 011/74 93 17

19
9 JANUARI, 16 FEBRUARI 16 MAART EN 13 APRIL 2013
De Bijbelclub in

Genk komt op de volgende zondagen samen:

20 JANUARI, 17 FEBRUARI, 17MAART EN 21 APRIL
Altijd om 3 uur in de namiddag in de Evangelische Kerk Paulus te Genk.
 Thérèse 0477 572399
En de Bijbelclub in

Oost Vlaanderen

gaat door op zondag:

17 MAART; 16 JUNI; 15 SEPTEMBER EN 15 DECEMBER.2013
In de Christelijke gemeente LICHT vzw - Blekerijstraat 15 - Oudenaarde
Sara: 0473 765685 of Peggy: 0498 147470
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We hebben een winnaar !
Eén van onze trouwe Bijbelclub
bezoekers, Fiorella, heeft sinds een
hele tijd een vriend, Paolo. Sedert
enkele maanden komt hij mee naar de
Bijbelclub. Zij is opgevoed met de
Bijbel, maar voor hem is het allemaal
toch wel een beetje nieuw. Hij is altijd
met heel andere dingen bezig, vooral
drummen, dat kan hij echt goed. Heel
veel plezier heeft hij als hij mee kan
spelen in de Tevonaband
Onlangs mocht hij
meedoen met een
voorselectie van een
muziek wedstrijd. Hij
componeerde zelf een stuk voor de drum.
En hij won de tweede prijs. Dat maakte , dat hij ook voor de
nationale selectie mocht meedoen! Hoe zou dat toch wel gaan
aflopen? Kon hij dat wel aan ?
U gelooft het niet maar ook daar haalde hij
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Een bijzonder Kerstfeest.
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

Het verleden en nu.

personen met een handicap. G&G wil een draaischijf zijn van informatie en

Een gezegend begin gewenst voor 2013

1 Corinthiërs 12::22

Bram,

ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de

Nu , een mooier kerstfeest kan ik me niet indenken.

gemeenten/kerken.

Ik had het voorrecht dit jaar door omstandigheden zeer intensief met de
buurt op te trekken . . Diverse kerstuitnodigingen had ik al gedaan de
afgelopen jaren. Daarom was het voor mij zo'n feest dat het buurmeisje
- Floor, een meisje van 8 jaar met down syndroom- naar een van de
kerstkinderdiensten is geweest. Elk jaar kreeg ze van mij (vanaf peuter
leeftijd) een boekje over kerst. Dit jaar vroeg ze aan haar moeder: "ik
wil kindje Jezus zien " alle boekjes werden zoals elk jaar weer uit de
kast gehaald en voorgelezen, haar vader haalde van internet de
bijbelverhalen. Maar ze bleef volhouden, ze moest kindje Jezus zien.
Buurman Bram had daarom een goede idee, nl. op het kerstfeest van
de kerk zullen ze je vast wel over kindje Jezus vertellen. Met haar
moeder is ze gegaan. Ik had van te voren de leiding ingeseind wat voor
meisje het was en hoe ze heette. En hoewel niet alles goed ging voor
haar en ze ook iets eerder weggingen ( ze kan moeilijk tegen harde
geluiden, en in het toneelstuk ging de wekker heel hard af , ja daar
schrik je van !) heeft ze, samen met haar moeder, een eerste indruk
van kindje Jezus gekregen.

“naar aanleiding van een enquête in een aantal protestants-

evangelische gemeenten in België leerden we dat er in 80
gemeenten, 136 gehandicapte personen zijn. Uit de antwoorden
leerden we ook, dat er enkele initiatieven bestaan die extra aandacht
geven aan de gehandicapte persoon in onze gemeenten. Toch waren
en zijn we ervan overtuigd dat er veel meer zou kunnen en moeten
gebeuren om gehandicapte christenen te bemoedigen, om
gemeenten te helpen alert te zijn voor de
problematiek en om zo een weg te banen
voor het evangelie naar de personen met
een handicap in de wereld.”
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Dit is een stukje uit een artikel uit onze eerste nieuwsbrief van juli
1993. We hebben ondertussen wel wat ervaring opgedaan en we
mogen met dankbaarheid terug kijken. Zowel in onze samenleving als
in onze gemeenten is er heel wat veranderd. Als toegankelijkheid een
probleem was voor een enkeling die met een rolstoel naar buiten
kwam, dan zijn er nu al heel wat verbeteringen aangebracht waardoor
we nu mogen verwachten dat er niet alleen een trap, maar ook een
helling of een lift aanwezig is. Maar toegankelijkheid heeft niet alleen te
maken met de mogelijkheid om met een rolstoel binnen te rijden.
Toegankelijkheid heeft met inclusie, betrokkenheid en respect te
maken.

e-mail: geng@telenet.be
Website: http://www.geng-info.be

Bankrekeningnummer
335-4146148-26
SWIFT: BBRUBEBB
IBAN: BE59 3354 1461 4826

Gemeenten en gehandicapten
Peperhofstraat 58 - 3600 Genk Tel./Fax 089/38 55 64

We durven onszelf een prijsje geven voor regelmatige verzending van
deze nieuwsbrief en u hebt ons ook al heel wat keren met een
informatiestand gezien. Hartelijk dank voor uw bezoekjes aan onze
stand. We zijn bijzonder blij met de drie Bijbelclubs die regelmatig
samen komen.
We hebben ondertussen ook heel wat aan te bieden:
Brochures,
Telefonische hulp en raad,
Bijbelclub materiaal,
Internationale contacten,
Hulpmiddelen voor zondagschool leiding,
CD,
Presentatie dvd,
17 vrijwilligers
Eigen website
enz….
Elke mogelijkheid die we krijgen om in uw gemeente iets te vertellen,
grijpen we graag met beide handen aan.
In onze eerste Nieuwsbrieven lazen we vaak verhalen, getuigenissen
van mensen met een handicap of hun begeleiders. Zijn die verhalen er
nog steeds ?
Binnenkort kunnen we u een heel nieuwe brochure aanbieden:

Word een dakwerker
Deze praktische handleiding kan u helpen om mensen met allerlei
handicaps bij te staan. Heel dikwijls ligt hulp en zorg dichtbij.. Het
bedenken ervan is vaak wat moeilijker want het is zo’n totaal nieuw
terrein voor de meesten van ons.
Kijkt u mee uit naar deze brochure ?

4

