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Onze Bijbelclub op de Familiedag! Kom je ook?
Spreker: Johan Lukasse
Thema: Jong geleerd, oud gedaan
Adres: Provinciaal Vormingscentrum - Smekenstraat 61 te 2390 Oostmalle
Samenkomsten (voor alle leeftijden apart): om 10 uur en 13.45 uur.
Om 18 uur: Praise-avond
– Aparte samenkomst door ‘Gemeenten en Gehandicapten vzw’ om 13.45 uur
– Zendingsmarkt
– Seminars in pauzes
– Kinder- en tienerprogramma door EJV
Tussen de samenkomsten zijn er workshops en is er animatie
Ook jij kan starten met een Bijbelclub in jouw omgeving! Wil je weten hoe?
Dan ben je erg welkom om mee te doen deze dag en kennis te maken met onze
werking. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij Jenny op :
jenny.tamboers@geng-info.be
* mensen met een handicap moeten zich niet inschrijven om deel te nemen
Gemeenten en Gehandicapten vzw
Peperhofstraat 58
3600 GENK
Tel. & Fax 089/38 55 64

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

Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Bijbelclubs – Wij zijn weer gestart!
We zijn alweer begonnen!
De bijbelclub is er voor iedereen met een verstandelijke beperking die (wel eens) meer wil
weten over de Bijbel en over Jezus.
Heb je interesse, kom dan (weer) samen met ons zingen, praten, soms knutselen, luisteren of
gewoon samen zijn.
Je bent van harte WELKOM!!
Jenny en Jacqueline

Data Bijbelclub Midden-Limburg // Noteer ze in je agenda !

✓ 21 oktober 2018
✓ 18 november 2018
✓ 16 december 2018
→ Aanvang: we beginnen telkens om 3 uur en eindigen om half 5!
→ Plaats: Beneden in de blauwe zaal van de Paulusgemeente
Evence Coppéelaan 31, 3600 Genk

Data Bijbelclub Oost-Vlaanderen
Nog geen vaste data beschikbaar
Verantwoordelijke : Peggy Eggermont
Gelieve voor praktische info contact op te nemen met Jenny !

Mededeling (voorlopige) stopzetting Bijbelclub Noord-Limburg
Door de geringe opkomst, heeft de Bijbelclub besloten om de Club een jaartje op te stop te zetten
Dit tot verdriet van de organisatoren zelf. Uiteraard blijven zij bidden en hopen dat ze weer van start kunnen gaan
mits interesse van gasten, regio Eksel en omstreken!
Heb je vragen, interesse ? Contacteer onze Jenny hierover !

Voor meer info over onze Bijbelclubs:
Mail : jenny.tamboers@geng-info.be
Tel : 089/38 55 64
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Column – Twee keer uitgedaagd, twee keer verloren.
De geschiedenis van Job is een prachtig staaltje van Gods wijsheid en trouw. Tot tweemaal toe daagt Hij de satan uit
om Job te testen. Beide keren trekt God aan het langste eind. Daarom kan Hij uiteindelijk tegen de duivel zeggen: 'Zie
je wel, toch blijft Job Mijn knecht'.
Bij de eerste uitdaging neemt satan Job alles af wat hij heeft, inclusief zijn kinderen. Desondanks blijft hij vertrouwen:
'De Naam van de Here zij geloofd'.
Bij de tweede uitdaging wordt Job niet alleen in zijn lichaam aangetast; zijn vrouw wordt opstandig en keert zich van
hem af. Zijn slaven verachten hem, kinderen spotten met hem, en zijn beste vrienden verraden en veroordelen hem.
Hij moet er dan ook niet uitgezien hebben, om van de stank nog maar te zwijgen. De eens rijke weldoener Job wordt
vernederd tot een eenzame man, een paria die buiten de samenleving terechtkomt.

Er is er maar één die hem trouw blijft. Hoe hij er ook aan toe is en wat hij Hem ook voor de voeten werpt, voor God
blijft hij 'Mijn knecht Job'. Waarom? Hij keert zich niet van God af. Nee, hij zoekt Hem op, roept Hem zelfs ter
verantwoording, met zijn kwaadheid, zijn verbittering en verdriet, zijn vragen en verwijten, met beroep op zijn
onschuld, in al zijn wanhoop klampt hij zich aan Hem vast. Hij stort niet alleen zijn hart, maar zijn ganse ziel en leven
voor Hem uit.
Maar hoe hij ook tekeergaat, hij blijft bidden, zoeken naar verlichting. En tegen alles in blijft hij vertrouwen: "Ik weet:
mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan". Ik denk dat Gods hart méér geraakt werd door deze
uitspraak dan door al het andere wat Job gesproken heeft. En uiteindelijk neemt Hij het voor Job op, tegenover diens
vrienden, maar meer nog tegenover satan.
Zelfs eeuwen later getuigt Hij nog van Jobs gerechtigheid en noemt Hij zijn naam naast die van Noach en Daniël, die
andere rechtvaardigen.

-

JOHANNES
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Kamp met de leukste glimlach zomer 2018 - een kort verslagje!
Ook dit jaar was het kamp een geweldige belevenis! Tijdens een
zondagdienst in de Paulusgemeente Genk, vertelden Jannes en
Ruth over hun persoonlijke ervaring tijdens het kamp. (met de
gepaarde “vakantiestemming”)
Het thema waar het kamp rond gewerkt heeft was dit jaar “water”.
Iedere ochtend begon met een Bijbelfeest, liederen die gingen over
water werden gezongen en er werden Bijbelverhalen voorgelezen
die uiteraard ook als thema “water” hadden. Eentje in het
bijzonder ging over de doop, de doop van Jezus.
Er zijn alvast twee enthousiastelingen die uitkijken naar volgend
jaar!

VVP-Ontmoetingsdag 2018 heeft een belangrijke primeur: een doventolk!

Voor het eerst zal dit jaar de VVP Ontmoetingsdag op 11
november 2018 vertolking voor dove mensen voorzien.
Als G&G vzw kunnen wij enkel een dergelijke aankondiging
toejuichen!
We wensen iedereen een gezegende dag toe en danken de
organisatoren van de VVP Ontmoetingsdag voordeze verborgen
boodschap: “ook JIJ bent van harte welkom!”

G&G vzw 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 vzw 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
• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden
uw gegevens inzien en laten wijzigen.
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