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Column Johannes: ‘Als de baas niet horen wil

Gezegend Pasen !
Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo
onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door
Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe
naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang
voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal
worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij
u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die
rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.
Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar
(1 Petr.1:3-6, HTB)
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

Artikel: ‘Voorstelling G&G vzw’ – Deel 2
Een poosje geleden heeft Thérèse een artikel geschreven over het werk van G&G vzw dat gepubliceerd werd in
het Christelijke magazine ‘Verbinding’. Dit artikel willen wij ook voor jullie in 3 delen opnemen in onze
nieuwsbrief. In deze editie kan je het tweede gedeelte lezen!

Binnen G&G vzw, en ook op het Europees niveau, onderscheiden we 5 groepen van mensen
met een handicap.
•

Lichamelijk beperkte mensen: dit zijn diegenen die door een motorische handicap anders zijn. Wij bedoelen
hier niet de mensen die een verstandelijke beperking hebben naast hun lichamelijke beperking. Mensen met een
uitsluitend lichamelijke beperking kunnen in de activiteiten van de Gemeenten meedraaien indien zij daartoe
gestimuleerd worden en er vooral veel rekening gehouden wordt met hun praktische noden. Hoe zal iemand
deelnemen in een Gemeente waar de meeste activiteiten plaats vinden in een gebouw dat niet of weinig
toegankelijk gemaakt is voor lichamelijk beperkte mensen. Hier komt vaak de uitspraak: “In onze gemeente komen
geen mensen met een handicap”. ’t Ja, wat moet er eerst gebeuren: de toegankelijkheid mogelijk maken of eerst
mensen bij onze gemeente zien te krijgen ?
Toen ik einde jaren 1990 de gelegenheid had om op een conferentie alle informatiestanden te bezoeken, deed ik een
vreemde ontdekking. Geen enkele van de Bijbelscholen die daar vertegenwoordigd waren, kon mensen in een
rolstoel huisvesten of in hun leslokalen ontvangen. Er is wat veranderd in de loop der jaren, maar eerlijk gezegd het is
weinig, te weinig. (de vraag van de kip en het ei, nietwaar ?!)

•

Twee andere groepen zijn de blinden en slechtzienden en de groep van doven of slechthorenden. Ook hier is
de vraag wat er eerst moet komen ? Aanpassing van onze gewone manier van samenkomen of eerst deze mensen
aan de gemeente zien te verbinden ? Onze ‘lees-, luister- en begrijpcultuur’ is totaal niet toegankelijk voor veel van
deze mensen. Hoe kan iemand die blind is zien wat er op de muur geprojecteerd wordt, tenzij de spreker dat toch
even voor leest! Het wordt bijna altijd vergeten. Waarom ? Gemakzucht ?
•

Dan is er de groep van verstandelijk gehandicapten. Vaak hebben deze mensen ook een behoorlijke
lichamelijke beperking, maar niet altijd! Wij bedoelen hier niet de mensen die met psychiatrische kwalen te kampen
hebben. Een verstandelijke handicap is (soms onduidelijk) iets anders dan een psychische nood.
Er bestaat sinds 2002 een Bijbelclub voor verstandelijk gehandicapte mensen (jongere of volwassen fysische leeftijd)
naar het voorbeeld van de groepen die in Engeland aan de kerken en gemeenten verbonden zijn. Ondertussen zijn
er in Vlaanderen 4 groepen actief. Is het niet een gemakkelijkheidsoplossing om te denken dat we deze mensen
geen Bijbels onderwijs moeten aanbieden op hun niveau ? Maar hoe doen we dat dan? En waarom zou dat dan
geen aparte groep mogen zijn ? Inclusie is iets anders dan mensen in de grote hoop opnemen en er amper naar
omkijken.
•

Een laatste groep noemen wij de mensen met een onzichtbare handicap. Mensen die afwijkingen van organen
hebben of bv. te kampen hebben met allergieën enz.
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Bijbelclubs
Voor meer info over onze Bijbelclubs:
Mail : jenny.tamboers@geng-info.be
Tel : 089/38 55 64
Voor wie ?
Jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Wat is het ?
Zoals heel veel mensen in de evangelische gemeenten naar een kleine groep
gaan voor de gemeenschap rondom Gods Woord, zo willen we dat ook
aanbieden aan mensen met een verstandelijke handicap. Ze krijgen het
Woord van God aangeboden op hun niveau. Dit betekent dat het niet
kinderachtig maar wel kinderlijk eenvoudig zal zijn. Veel verschillende
communicatiemiddelen en didactisch materiaal helpen hierbij. Het doel is om
samen God groot te maken en elkaar te bemoedigen als gelovigen, te groeien
in geloof en in het liefhebben van de Here Jezus.

EJV Kamp voor kinderen / jongeren met de leukste glimlach 2018
22 juni – 27 juni
Een kamp voor kinderen/jongeren met een mentale beperking. Aan de hand
van leuke activiteiten, liedjes en verhalen staan Jezus en God centraal tijdens
ons Bijbelfeest. Dit is volledig aangepast aan de deelnemers. Verder doen we
nog andere leuke dingen zoals zwemmen, go-carten, snoezelen,....

Locatie:
Koningin Fabiola Home
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen (België)

Contactpersoon :
Eline Muylaert
deleuksteglimlach@hotmail.com
Tel. 0493/57.51.43

Sociaal tarief
Het EJV wil gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van
30% op de totale kampprijs.

INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND!!!
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Tot weerzien…
Lang voor dat G&G vzw ontstaan was, waren er al kampen voor

kinderen met verstandelijke beperkingen.
Heel veel jaren waren Nicole en Philippe Knockaert leiders van de
“Benjamin kampen”. Het EJV heeft het initiatief overgenomen en het
“kamp met de mooiste glimlach” verder gezet.
Philippe en Nicole zijn mede oprichters van G&G en hebben ook daar
een bijzondere bijdrage geleverd. Vooral hun pioniersgeest is daar tot
uiting gekomen en tot grote steun tot nu toe voor huidige werkers.
Op 2 februari is Philippe naar de Vader gegaan.
Wij willen Nicole, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en
zegen toewensen in de zekerheid dat Philippe op de beste plaats
is. Gods liefdevolle troost zal hen omringen totdat ze weer samen zullen
zijn.

Een greep uit de nieuwsbrief van Derek Prince Ministries – 12 Maart 2018
“Ik heb te maken gehad met vele soorten christenen, en ik heb ontdekt dat
mensen die aan de buitenkant misschien weinig hebben om trots op te zijn,
vaak een hogere graad van heiligheid bezitten (voor zover ‘heiligheid’ zich
laat aanduiden in gradaties). Als voorbeeld: ik kende ooit twee kinderen met
het Down syndroom. In zekere zin zijn deze mensen en kinderen heel
eenvoudig. Maar wanneer het aankomt op het kennen van God op hun
eigen manier, dan kennen zij Hem veel beter dan de meesten van ons. Zij
hebben de innerlijke schoonheid van heiligheid, ook al gaat dit gepaard met
uiterlijke afwijkingen, zoals lichamelijke zwakheid of vervormingen. Als ik
moest kiezen (hoewel God dat niet van me heeft gevraagd), zou ik liever de
innerlijke schoonheid van heiligheid hebben dan elke andere vorm van
elegantie, kracht of macht. Ik verlang zeer naar die schoonheid voor
anderen en voor mezelf, want de aanbidding die God aanneemt, is
aanbidding die mooi is gemaakt door de heiligheid in de aanbidder.”
- Derek Prince

ECV – vrouwendag: De vrouw naar Gods beeld . Zaterdag 21 april
Spreekster: Esther Lukasse
Datum: Zaterdag 21 april, vanaf 10u
Plaats: Zaal Kermeta, Diestersteenweg 204, 3510 Kermt (Hasselt)
Inschrijven:
via 2018vod@gmail.com
of telefonisch op 0498/54.52.87 (Liliane Antheunis)

Bezoek
onze stand !
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Bid je mee? EDN en G&G vzw in Riga!
European Disability Netwerk zal voor de 10 keer een internationale conferentie organiseren.
“Bruggen naar inclusie” is de titel
Met een hartelijke groet van Joni Eareckson Tada en de Algemene Secretaris van de Europese Evangelisch Alliantie
gaanwe deze tijd met elkaar openen.
Pete en Christine Winmill (U.K.) zullen onderwijzen over: ‘ Inclusie van mensen met een verstandelijke handicap in de
samenleving en in onze kerk’.
Sergey and Nataly Bolchuk (Oekraïne) hebben een Revalidatie centrum opgericht waar mensen fysische, sociale en
geestelijke ondersteuning ontvangen om een inclusief leven te leiden met een handicap.
Mensen met beperkingen uit Letland vertellen hoe ze HOOP en perspectief vonden in een organisatie met Christelijke
wortels en overtuigingen.

Plaats van gebeuren : Tallink Hotel Riga, Elizabetes 24, Riga, Latvia
Link: https://www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga
Wilt u meer weten of inschrijven voor deze conferentie? Alle informatie kunt u terug vinden
op: https://europeandisabilitynetwork.com/conference-2018/
Voor velen uit de Oost Europese landen is het niet gemakkelijk de nodige financiën te vinden om deel te nemen.
Misschien ziet u het niet zitten om zelf aanwezig te zijn, maar wilt u de conferentie of één van de deelnemers
ondersteunen.
Dit kan door een gift op rekeningnummer van G&G vzw:
IBAN: BE68 3631 4681 8634 met vermelding: Conferentie Letland.
Hartelijk dank daarvoor!

Column: ‘Als de baas niet horen wil’
[Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn we in de week voor Pasen.]
Je zult maar in dienst zijn van de Hogepriester zoals ik, en erop uitgestuurd worden om een vervelende lastpost in de
boeien te slaan. Alles verloopt naar wens. Je hebt een gids die het doen en laten kent van deze Rabbi en Zijn
vrienden; dit wordt eindelijk eens een makkelijke klus. Geen massa die een aanhouding onmogelijk kan maken, de
discipelen lijken net uit hun slaap opgeschrikt te zijn, en zullen ook niet voor problemen zorgen.
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Maar dat is buiten haantje de voorste gerekend; Petrus, de natuurlijke leider van de kring, komt roet in het eten
gooien. Want laat die nu een zwaard hebben en het nog gebruiken ook. En wie staat er aan het ontvangende eind van
de klap? Juist, uw nederige dienaar Malchus, de knecht van de Hogepriester, ik dus. Gevolg: verder leven zonder
rechteroor. Een beetje zielig als je een naam hebt die 'koning' of 'koninkrijk' betekent. Maar ja, als de baas niet horen
wil, moet de knecht zijn rechteroor verliezen. Hoe onrechtvaardig kan het leven zijn! En is dat nu een arbeidsongeval?
En wie vergoedt mij dat oor?
Maar wat gebeurt er zo ineens? De Man Die we moeten oppakken, komt
naar me toe, raakt mijn oor aan en zet het weer op z'n plaats! Kun je zo
iemand nog gevangennemen? De baas heeft mooi opdrachten geven waarbij
ik het ben die mijn oor kwijtraak. Die Jezus doet het ene wonder na het
andere, en Híj moet opgepakt worden? Misschien had Zijne Eminentie toch
wat beter naar deze Rabbi moeten luisteren. Laat de anderen dat zaakje
maar opknappen. Ik ben mijn oor al eens kwijtgeraakt, ik heb m'n lesje wel
geleerd.
-

Johannes

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-
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