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Fijne vakantie toegewenst van
heel het G&G vzw team !
Het is Gods verlangen dat wij even rust nemen van al het harde werk doorheen
het jaar om van Hem te genieten, ook in alle kleine dingen.
Genieten van elkaars aanwezigheid, de bomen en bergen, het strand en de zee, de
mooie bloemen… wij danken Hem daarvoor !
Wij danken Hem voor alle mensen rondom ons heen, onze familieleden, de vele
vrienden, broeders en zussen… voor hun liefde en zorg.
Wij danken God voor Zijn vrede tijdens deze vakantiedagen, opdat wij tot rust
mogen komen in Zijn aanwezigheid. Wij danken Hem om ons woorden van liefde
te geven en gedachten van goedheid. Wat zal de vakantie een verrijking zijn !
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Bijbelclubs – wij nemen ook zomervakantie!
Na een gezegend en leuk jaar in onze Bijbelclubs, nemen onze Bijbelclubverantwoordelijken
ook hun welverdiende rust deze zomer om in september weer met volle energie te kunnen
starten!

Nieuwe data Bijbelclubs zijn beschikbaar in september!
Voor meer info over onze Bijbelclubs:
Mail : jenny.tamboers@geng-info.be
Tel : 089/38 55 64

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 staat Jezus centraal tijdens
ons Bijbelfeest. Dit is volledig aangepast aan de deelnemers. Daarnaast doen we
nog andere leuke dingen zoals zwemmen, go-carten, snoezelen,....

Nieuw hoofdleiderskoppel: Wim & Els Verheye
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.

Inschrijven
Jullie kunnen jullie zoon of dochter inschrijven voor het kamp.
Inschrijven doen jullie door een mail te sturen naar deleuksteglimlach@ejv.be
met vermelding van de gegevens van de deelnemer (voornaam, naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, email). Daarna ontvang je alle verdere info
rondom het kamp ivm betaling en rekeningnummer.
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Bijbelclub G&G vzw op de Familiedag - 1 november 2018
Thema: Jong geleerd, oud gedaan
Spreker: Johan Lukasse
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
Schrijf je in voor de Bijbelclub tijdens de familiedag als je meer te weten wilt
komen over de werking van de Bijbelclub! 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

Bijbeldag 1 mei
Wat waren wij als G&G vzw aangenaam verrast toen we vernomen
hadden dat er op de Bijbeldag afgelopen mei, een doventolk
aanwezig was!
Daarom willen wij de organisatoren van deze Bijbeldag in onze
nieuwsbrief een “dikke duim” geven als teken van grote
waardering. Als G&G vzw kunnen wij dit enkel maar aanmoedigen
en hopen wij dat meerdere christelijke organisaties mogen volgen.
Gods kerk is een plaats waar wij iedereen willen verwelkomen met
Gods liefde. Wanneer wij spontaan denken aan bv. de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, is dat absoluut een mooie
vorm van liefde, aanvaarding en een teken dat zegt: “OOK JIJ bent
van harte welkom!”
Toegankelijkheid lijkt misschien “ingewikkeld” of onbekend terrein
maar de meest simpele dingen kunnen écht een verschil maken.
Wij zijn uiteraard ook steeds bereid om hier een handje te helpen
met de nodige informatie of door vragen te beantwoorden !
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EDN – Hope for Europe Event in Tallinn Estland, van 8 tot 13 oktober 2018
Voor het Europees gehandicapten netwerk is het een heel druk jaar. We hadden onze eigen conferentie in Letland, in
april, waarover u in het artikel hier beneden kan lezen. Tijdens die conferentie zijn we in een overgangstermijn gekomen.
Dit betekent dat Thérèse die nu de coördinator van dat netwerk is, in ongeveer twee jaar, haar taak zal overdragen aan
Baiba Baikovska uit Letland. Baiba is een jonge vrouw die op dit moment werkt aan haar doctoraat en van plan is om als
christen met een handicap haar mogelijkheden te gebruiken om mensen met een handicap te helpen hun eigen
mogelijkheden ten dienste van God te stellen.
In dit jaar zullen we ook deelnemen aan het derde Hope For Europe Event . Het Europese Gehandicapten Netwerk is een
onderdeel van de Europese Evangelische Alliantie Hope For Europe. Daarom zullen we aanwezig zijn tijdens dit derde
congres dat plaats vindt in Tallinn Estland, van 8 tot 13 oktober 2018.
In de verschillende netwerken van : Kunst, Steden, Kinderwerk, Opvoeders, Economie, Evangelisatie in een nieuw
tijdperk, Anti-mensenhandel, Gezondheidszorg, Media, Vluchtelingen, Moslims, Roma, Vrede en Verzoening, Gebed en
Jeugd zullen we als vertegenwoordigers van EDN onze doelstellingen proberen bespreekbaar te maken.
Ons moto zal zijn: See our ability – not our disability. (Zie onze mogelijkheden – niet onze
beperkingen alleen). Vanuit België willen we met 3 mensen daar naar toe gaan maar we krijgen
versterking vanuit Letland, Spanje, en misschien nog enkele andere landen.
We zijn enorm dankbaar voor de mogelijkheden die we als G&G vzw hebben om in een breder
kader van Europa veel te leren rondom handicap.
Door de EEA HFE zijn we gelinkt met allerlei andere netwerken en algemene vertegenwoordigers van Christenen in de
verschillende landen door de aanwezigheid van nationale algemene secretarissen of voorzitters. Het is goed dat
handicap minder apart bespreekbaar moet zijn omdat inclusie werkt, maar we moeten voorkomen dat de persoon met
een handicap niet vergeten wordt.

EDN – Congres in Riga april 2018 - een kort verslagje!
Het netwerk van christelijke bedieningen die werken voor de inclusie van mensen met een
handicap vierde zijn tiende Europese bijeenkomst in Riga (Letland) met deelname van 12
landen. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig uit deze verschillende landen waaronder
onze bestuursleden Thérèse, Jenny en Marc! Gedurende vier dagen werden o.a.
ervaringen, projecten, middelen, en nieuwe uitdagingen met mekaar gedeeld.
We moeten er rekening mee houden dat in Europa bijna 100 miljoen mensen een soort
handicap hebben (fysiek, sensorisch of verstandelijk), maar we zien nog steeds tekorten in
onze kerken over hoe te integreren, aan te passen en, vooral, te includeren. Hoewel het
ook een aanmoediging is om te zien hoe dit werk zich ontwikkelt door verschillende
christelijke organisaties in elk van de betrokken landen.
Het belangrijkste doel van de bijeenkomst in Riga was dus om visies te versterken binnen
een continent dat verschillende culturele en sociale aspecten heeft, rekening houdend met
het feit dat deze bruggen mensen met en zonder beperkingen verbinden. Dat is tenslotte
een door de mens geschapen gegeven om te "classificeren", maar waaraan God niet veel
aandacht schenkt. Gelukkig zijn we allemaal anders.
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De bijeenkomst diende ook als een (gedeeltelijk) afscheid van Thérèse Swinters
als coördinator van EDN sinds de oprichting ervan. Thérèse, oprichter van de
organisatie Church and Disability in België, kon zelf aankondigen dat haar
vervanger Baiba Baikovska zou zijn (van Wings for Wheels in Letland). Baiba
heeft een masterdiploma in communicatie, leidt een groep mensen met een
handicap en organiseert evenementen in sociale zorgcentra.
Het doorgeven van de fakkel zal rustig gebeuren, na enkele transitiejaren van
samenwerking. Thérèse is erg tevreden over haar opvolgster en heeft er dan
ook alle vertrouwen in dat Baiba haar werk goed zal doen!
Tijdens de conferentie werden een aantal tips gegeven hoe er met eenvoudige en betaalbare aanpassingen die
kunnen dienen als een voorbeeld voor kerken, wanneer we het hebben over gevoelig zijn voor verschillende noden.
Enkele tips zijn zoal:liedboeken afgedrukt met letters van de grootte 14 en 30; ruime ruimte om mensen met
rolstoelen te ontvangen; beschrijf mondeling de geprojecteerde foto’s tijdens de dienst en iemand die op het
scherm typt wat de spreker uitlegt.
Conclusie van de conferentie was: “We hebben allemaal gaven. Als we niet allemaal in de kerk zijn, verliezen we een
deel van wat God ons heeft gegeven "

Column – Basisrechten!
'Goed zien is een basisrecht voor iedereen'! Waar haalt Hans Anders die stelling toch vandaan? Kunnen we goed
zien, goed horen, goed lopen, goed denken enz. echt wel een basisrecht noemen? Ik krijg zo de indruk dat het in
onze moderne maatschappij bijna een basisplicht wordt. En het is niet alleen de reclamewereld die voortdurend
hamert op het beste, het perfecte.
Waar is de tijd dat enkel de zieken nog een dokter nodig hadden? Tegenwoordig zijn het de gezonde mensen die
aangespoord, ja, bijna aangemaand worden om zich medisch te laten onderzoeken op mogelijke
gezondheidsrisico's. We willen zo vroeg mogelijk weten welke handicap, welke ziekte we hebben, of misschien
ooit zouden kunnen oplopen. Toegegeven, daarmee worden opmerkelijke resultaten geboekt. Maar wat doen we
met die kennis? Kunnen we als individu, als maatschappij met die druk omgaan?
Denk maar aan de NIPT-test, die naar verluidt voor de Scandinavische wereld tot
onthutsende consequenties leidt. Statistieken wijzen uit dat zelfs in 2017 in
Limburg amper één kindje met het syndroom van Down geboren werd.
Als de geboorte van een kindje met een handicap, zeg maar het syndroom van
Down, zo goed als niet meer welkom is, niet meer als een mogelijke verrijking
gezien wordt, wat is dan de toekomst van nu levende mensen met een handicap,
of degenen die te maken krijgen met ouderdomskwalen of een ernstige ziekte?
Nee Hans, dit soort fraaie basisrechten doen me toch een beetje huiveren.
-

Johannes
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Artikel: ‘Voorstelling G&G vzw’ – Deel 3
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 derde en laatste gedeelte lezen!
Wat het Gemeentelijk/ kerkelijk onderwijs betreft willen we vooral aandacht vragen voor mensen met een
verstandelijke handicap die tot op dit moment nog nooit aandacht hebben ontvangen op hun niveau (en dat na 2000
jaar christendom).
Maar de grootste zorg van G&G vzw is dat er in de gemeente zelden over wordt nagedacht hoe we dat het beste
zouden kunnen doen. Vaak vinden gemeenteleiders dat dit best gedaan kan worden door mensen die ervoor opgeleid
zijn. Maar die opleidingen zijn zelden gebaseerd op Bijbelse grondslag.
We merken dat mensen met een handicap liever weg blijven omdat er weinig gezocht wordt naar mogelijkheden zodat
zij ook hun gaven kunnen inzetten in het Lichaam van Christus.
Heel wat leiders vertellen ons dat het heel moeilijk is om voldoende tijd te
vinden om over deze minderheidsgroep te spreken en na te denken. Hun
opmerking is meestal: “Er zijn zoveel verschillende groepen, thema’s die
onze aandacht vragen”. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor vrouwen,
mannen, kinderen, gebouwen, eredienst, pastoraat allerhande, tieners;
maar vergis u niet lieve leiders. Bij al deze thema’s gaat het erom dat
mensen met een beperking daar al bij horen. Mensen met een beperking
zijn geen aparte groep. Daarom heeft G&G vzw tot nu toe nooit gekozen
om aparte activiteiten te ontwikkelen voor mensen met een handicap in
het algemeen. Zo ‘n groep bestaat niet. Maar mensen met een beperking
komen wel voor in AL deze aspecten van de gemeenten.
Daarom zegt de Bijbel ons dat we die als zeer noodzakelijk moeten erkennen, want:
Wat goed is voor mensen met een beperking is goed voor iedereen. *
*Zoek eens op Google naar: Niet over ons zonder ons.

Verbinding, 19/07/2017
Therese Swinters

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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