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Nieuwjaarswensen
Wat het nieuwe jaar precies met zich mee zal brengen
weten wij niet. Maar één ding is zeker, Hij zal met ons zijn
iedere dag opnieuw. Daarop mogen wij vertrouwen als
kinderen van God dat Hij ons steeds de weg zal wijzen.
Jezus is onze hoop, vreugde, troost, moed, onze bron van
liefde en genade. Hij geeft wijsheid, Hij brengt herstel, Hij is
onze rechtvaardigheid, kortom in Hem vinden we werkelijk
ALLES wat we nodig hebben ook voor het komende jaar.
Wij hebben dan ook één gebed voor jullie als G&G vzw : een
nog inniger en dieper gewortelde relatie met Hem zodat wij
onze machtige God kunnen dienen naar Zijn wil. Amen !
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
Data Bijbelclub Midden-Limburg // Noteer ze in je agenda !






20 januari 2019
17 februari 2019
17 maart 2019
28 april 2019 (Opgelet: 4e zondag!)
19 mei 2019
 16 juni 2019
 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
Als je een keer niet kunt komen vinden wij dat heel jammer.
We zouden het super vinden als je Jacqueline dan een seintje geeft. 0499 29 41 68

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

Voor meer info over onze Bijbelclubs:
Mail : jenny.tamboers@geng-info.be of Tel : 089/38 55 64

Gebeds – en dankpunten
Wij willen de Heer danken voor het afgelopen jaar waar wij tot
zegen konden zijn voor onze broeders en zussen als G&G vzw.
Wij danken voor de financiële voorziening die wij ontvangen
mochten. Wij danken en vragen zegen over de vele vrijwilligers en
alle mensen die ons blijven ondersteunen, ook zonder hen was het
niet mogelijk om dit werk te doen.
Wij willen bidden voor de Bijbelclubs waarvan we geloven dat ze
een eerlijke aanvulling zijn op het Gemeentewerk, vooral voor
mensen met verstandelijke beperkingen. Zij horen het Evangelie
ook te ontvangen.
Bidden voor mogellijkheden om dit (onder verstandelijk beperkte
mensen) werk uit te breiden, eventueel naar mensen die het
Evangelie nog niet kennen of nooit horen.
Alles ter ere van Uw Naam Heer, Amen
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Sfeerbeelden van een gezegende Familiedag 2018!
“Mensen met een verstandelijke beperking horen er helemaal bij.” Dit wordt door elke kerk ongetwijfeld beaamd maar
vaak is het misschien toch sneller gezegd dan ook effectief gedaan. Met onze Bijbelclubs willen wij onze broeders en
zussen met een verstandelijke beperking helpen om op hun niveau doorheen de Bijbel te gaan, te aanbidden, te
danken en vooral ook om hun persoonlijke gaven en talenten te ontdekken.
Vaak benadrukken wij dat wat mensen niet kunnen door hun beperking waardoor wij jammer genoeg hun « kunnen en
bijzonderheden » overzien. Inclusie is letterlijk « deel uitmaken van » niet alleen met woorden maar met daden. Dat is
onze bediening als G&G vzw om kerken/gemeenten hierin te ondersteunen en het belang/de verantwoordelijkheid
ervan aan te halen.
Ook volgend jaar hopen wij met onze Bijbelclub weer aanwezig zijn op de Familiedag!
Noteer de datum alvast maar in je agenda, wij zien er naar uit jullie te mogen verwelkomen.

Familiedag 2019: 02 november in Malle

Een kort verslag over onze reis naar Tallin – Estland
In Tallin kwamen we weer tot de vaststelling dat de problematiek en mogelijkheden van mensen met een beperking
vaak dezelfde zijn. Nochtans is het in veel landen nodig om vooral eerst de praktische noden op te lossen.
Er zijn nog heel veel mensen die eenzaam thuis zitten of in een grote instelling opgenomen zijn, waar ze moeten
wachten tot er iets gebeurt. In andere landen is het al mogelijk om in de samenleving een plaats te veroveren in een
job of vrijwilligerswerk. Vaak gaat dat nog gepaard met heel veel inspanningen in organisatie talent van de persoon
met een handicap zelf.
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Hoe het wel kan, werd voor een deel getoond door de
samenwerking tussen het Europees Gehandicapten
netwerk en het netwerk van Europese Kunstenaars. Via
panelgesprek, een tentoonstelling en optredens kregen
mensen met een handicap de gelegenheid om hun kunst
te tonen. Er was schilderkunst, onder andere iemand die
met de mond schilderde, klassieke muziek en geweldig
zangtalent. We hebben mogen genieten.
In de wandelgangen werden allerlei opmerkingen
gemaakt over toegankelijkheid en vragen gesteld over de
problemen die vanuit een rolstoel dagelijks ervaren
werden. Grote gelegenheid om te netwerken dus.

Serie voor VERBINDING “we vergeten zo vlug” in verband met ZIEN

De Here Jezus genas een aantal blinden in de tijd dat Hij hier op aarde was. En als
erover gepreekt wordt, gaat het vaak over de blindheid van onze geest of ziel, of we
zijn blind voor de noden van anderen. Maar bedoelt de Bijbel dat altijd. De Here Jezus
kon natuurlijk, door wie Hij was en is, mensen genezen van hun lichamelijke blindheid
en heel vaak geneest Hij ons van onze geestelijke blindheid.
Wij doen vaak het tegenovergestelde. Oei, neen, ik wil niet negatief zijn. We hebben
niet de talenten of gaven om iemand te genezen als de Here het niet door ons heen
doet. Misschien merkt u ook wel eens dat we wel de “talenten” hebben om blindheid
te veroorzaken. Geestelijke blindheid omdat we mensen in verwarring brengen met
onze opmerkingen.
De laatste jaren merk ik dat we nogal goed zijn in het veroorzaken van
lichamelijke blindheid. Hoe dat zo, zal u vragen? Laat ik het even
uitleggen. Eerst de overhead projector en later de beamer met het
scherm hebben hun intrek genomen in onze samenkomsten en
studiedagen. De gemiddelde deelnemer heeft behoorlijk goede ogen
en kan de teksten en afbeeldingen goed waarnemen. Nochtans
vergeten we dat er ook mensen onder onze luisteraars zijn die
helemaal niet of (nog) moeilijk vanop een afstand kunnen lezen.
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We vergeten dan , zo gemakkelijk om even te vertellen wat er zoal op het scherm te zien is. Wat er op de muur
geprojecteerd wordt is dan geen ondersteuning van onze uiteenzetting, maar wordt door de spreker beschouwd als
een middel om in zijn gegeven tijd nog meer te kunnen vertellen, herhalen wat al gezegd is, uiteen te zetten wat de
gemiddelde toehoorder al heel vaak gehoord heeft.
Volledigheid ligt in de mogelijkheid om niet alleen een goede uiteenzetting te geven maar ook te zorgen dat ALLE
deelnemers kunnen volgen.
-

Thérèse

.

Column – Geloven als een legerman
Stel dat je ziek wordt en de baas gaat voor je op zoek naar de beste specialist!
Wat zeg je? Nooit gehoord, nooit gezien? Best mogelijk, maar dat is wat de
slaaf van die honderdman in Kapernaüm mocht ervaren. Welke werkgever
heeft zoveel waardering voor zijn personeel? Dat zijn echt uitzonderingen!
Moet je eens zien hoe die honderdman redeneert: 'Ik zeg tegen de een dit,
tegen de ander dat, en mijn slaaf beveel ik iets, en het wordt gedaan zoals ik
het wil'. Hij gaat er dus van uit dat Jezus de ziekte van zijn slaaf maar hoeft te
bevelen: 'Ingerukt, mars!', en de ziekte gaat er als een hazewindhond vandoor!
Echt iets voor een legerman! Maar die redenering lijkt nog te werken ook; de
slaaf wordt weer gezond op het woord van Jezus. Bovendien krijgt deze
Romeinse honderdman nog een compliment toe: 'zo'n groot geloof heb Ik zelfs
in Israël niet gezien'.
Maar wat doe je als de grote Generaal nu eens andere plannen heeft, als Hij een andere strategie heeft en niet
geneest? Hoe dikwijls komen we deze twee dingen tegen bij mensen die bidden. Als ze ontvangen wat ze
vragen, geloven ze het niet. Denk maar aan de bevrijding van Petrus; ze bidden massaal, maar niemand gelooft
het als Rhode vertelt dat hij voor de deur staat.
De tweede categorie zijn degenen die niet, of niet snel genoeg ontvangen wat ze bidden, en dat niet kunnen
aanvaarden. Hij heeft immers toch gezegd: 'Bid, en het zal je gegeven worden'. Dat krijgen ze niet met elkaar
gerijmd. Maar is wat wij vragen wel altijd Zijn wil? Waarom en met welk doel vragen wij iets? Natuurlijk zijn er
talloze beloften, maar hoe zit het met 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiede'? En verstaan we de kunst om écht
los te laten, of willen we Hem controleren of er wel naar ons geluisterd wordt?
Moeilijke vragen en nog veel moeilijkere antwoorden. Maar die honderdman laat het aan de grote Generaal
over; Hij is per slot van rekening de Bevelhebber. Zelf gehoorzaamt hij zijn oversten onvoorwaardelijk, zoals zijn
ondergeschikten hém onvoorwaardelijk gehoorzamen. Het zou wat zijn zeg, als we allemaal generaal wilden
zijn. Waar zou het leger dan blijven???
-

JOHANNES
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Helpt u ook ons kasje te spijzen via Trooper? Gratis!
Hoe kan dat? Wij leggen u uit hoe!
Wel dat kan via de Trooperpagina van onze vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te
weten hoe Trooper precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Gemeenten en Gehandicapten vzw
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de Trooperpagina van onze vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze vereniging. Iedereen blij!

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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