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Het nieuwe jaar 2014 is ingezet.
We hopen dat u een goede overgang gemaakt hebt.
We bidden u Gods rijke zegen voor dit jaar.
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Een enthousiaste christen, die de noodzaak van een bediening rond
handicap wil helpen uitbouwen, omdat onze gemeenten/christenen
daarmee nog veel te weinig vertrouwd zijn. Ervaring met handicap is niet
noodzakelijk.
We moeten aan betere publiciteit en fondswerving werken en daarom
zouden we graag een vzw oprichten, waar we verantwoordelijkheden en
wettelijke bepalingen nog beter kunnen uitvoeren.
Daarom is het belangrijk dat de sollicitant administratief sterk staat en ook wat
creativiteit aan de dag kan leggen op het gebied van
publiciteit en fondswerving.
Hij/zij mag eigen initiatieven uitbouwen, maar steeds
in overleg met het bestaande team, dat heel veel
ervaring kan meebrengen.
Het is mogelijk om in de toekomst een eigen
(halftijds) betaalde baan uit te bouwen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Thérèse Swinters, e- mail:
geng@telenet.be

Davids Sax
“Hé David speelt liedjes op een saxofoon” ?! Dat ontdekten we
verschillende jaren geleden op de Bijbelclub. Af en toe speelde David
mee en het was heel plezant om op die manier met elkaar te zingen.
Daarvoor moesten we het zonder begeleiding van een instrument
doen en zulke goede zangers zijn we natuurlijk niet.
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Maar oh, wat jammer ! Op een keer ging de sax kapot. Dat gebeurde
ook in de Bijbelclub. Wat een ramp. Voor David was het financieel
onmogelijk om hier iets aan te doen.
En toen kwam BIG. BIG is het spaarvarkentje
van de Bijbelclub. Ieder die wil mag daar naar
eigen kunnen af en toe een paar centjes
insteken. Soms gebeurt het dat we er iets uit
halen voor iets lekkers of om iemand een
kaartje te sturen. In juni tellen we de inhoud
van BIG en na de zomer, in de Bijbelclub van
september, bespreken we dan waar we dat
geld aan willen besteden.
In september van dit jaar kwam iemand op het
idee om eens na te vragen of we de saxofoon
van David zouden kunnen laten maken. We hebben daar toen niets van
gezegd tegen David. Hij had de sax gewoon meegebracht omdat we
hem ernaar gevraagd hadden. Hij begreep natuurlijk niet wat we met
een kapotte sax wilden doen. De sax is gemaakt. Big was niet echt vet
genoeg, maar dat is ook alweer opgelost. De saxofoon kwam helemaal
hersteld, gepoetst en gestemd terug en David …. heeft er met veel
plezier weer op gespeeld. Het is gewoon niet te geloven! Toen David
zijn saxofoon mooi in elkaar had gezet speelde hij direct zijn
lievelingsliedjes: ‘Dit is de dag’ en ‘Ik bouw op U’ Het was alsof hij
gisteren nog geoefend had maar het was meer dan 2 jaar geleden dat
hij dat nog gedaan had. De twee liedje staan nu weer in de hitparade
van de Bijbelclub en David heeft beloofd dat hij nu gaat oefenen om er
nog een paar liederen bij te leren.
Heeft u de vorige Nieuwsbrief gelezen en gezien hoe M&C dienstbaar
geworden zijn en hun talenten laten zien. Nu is David erbij gekomen die
de club verrijkt met zijn mogelijkheden.
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Op onze Facebook pagina kunt u een filmpje zien.

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
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Bijbelclubs

Noorden van Limburg
Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens – Ekselsebaan 47 - 3940 Hechtel

011/74 93 17
DATA: 18 JANUARI , 15 FEBRUARI , 15 MAART , 26 APRIL , 24 MEI, 21 JUNI.
De Bijbelclub in

Genk komt op de volgende zondagen samen:

DATA: 19 JANUARI, 16 FEBRUARI, 16 MAART, 27 APRIL Altijd om 3 uur in de
namiddag in de Evangelische Kerk Paulus te Genk. Thérèse

0477 572399
De Bijbelclub in

Oost Vlaanderen gaat door op: 16 MAART

In de Christelijke gemeente LICHT vzw - Blekerijstraat 15 – Oudenaarde

Sara: 0473 765685 of Peggy: 0498 147470
Indrukken

van het

afgelopen jaar
Er gebeurt toch wel het één en ander in zo’n heel jaar.
Natuurlijk waren er de Bijbelclubs. In Genk zijn we gemiddeld met
zo’n 5 tot 7 gasten. We voelen de veroudering en het feit dat gasten
niet op eigen initiatief naar de
club kunnen komen. Hun
eigen agenda volgen en het
vervoer zijn hierbij de grootste
problemen.
In de Bijbelclub doen we wel eens
een knutselwerkje of een
toneelstuk, maar altijd komt de
Bijbel heel uitdrukkelijk ter sprake
en proberen we die toe te passen op ons eigen dagelijks leven. Deze
club bestaat sinds juni 2002.

Bij de Bijbelclub van Noord Limburg (juni
2010 opgericht) is de gezelligheid met
daarbij een drankje natuurljik ook
belangrijk. Het was goed om hen te kunnen
bezoeken in mei. Ze zijn echt een andere
club en het gaat daar toch allemaal een
beetje anders.
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Dat maakt dat twee mensen soms, zowel
naar de club in Noord- als in Midden
Limburg gaan.

De club in Oost Vlaanderen( opgericht in
juni 2009)) wil ik (Thérèse) ook graag eens
gaan bezoeken.
Wie maakt er eens wat foto’s ? Dit zijn
vooral de medewerkers.

Op de Familiedag was er
natuurlijk een grotere groep
aanwezig. Verschllende
deelnemers komen
allereerst om elkaar weer
terug te zien.

Naast al deze activiteiten
mochten we ook de
brochure : “Word een dakwerker” uitgeven. Hebt u er in de gemeente
iets mee kunnen doen?
Elk dinsdag komt Jenny zodat we samen kunnen werken en eventueel
een gesprekje kunnen hebben met één of andere bezoeker of
vrijwilliger. Eén keer per maand bereiden we zo het programma van de
Bijbelclub voor. Ongeveer vier keer per jaar staan we met onze
promotie stand in het land en verschillende keren per jaar mogen we in
een gemeente, in een wekelijkse kring of jeugdgroep spreken over dit
werk.
Waarschijnlijk zijn we ons nog weinig bewust van het feit dat tien tot
vijftien procent van de bevolking een handicap mee draagt. Velen
hebben extra hulp nodig om dagelijkse dingen te kunnen doen.
Daarnaast hebben velen ook de mogelijkheid om hun van God gegeven
gaven in te zetten in de gemeenten of kerken waar ze thuis horen. Daar
wil G&G voor blijven gaan.
We willen u, trouwe lezer bedanken voor uw interesse, sommige ook
voor hun financiële steun en nog meer uw gebed voor dit werk.

Hartelijk bedankt!
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