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Wil jij meewerken met G&G vzw?
“Aandacht lieve mensen!”
G&G vzw zoekt mensen die willen meedenken, -bidden,-werken met ons. Het werk
bestaat 30 jaar en dat is grotendeels te danken aan enkelen. Er is veel werk in dienst van
God, misschien is dit iets wat u ook wil doen. Bid ervoor en vraag het aan de Heer.
Alles wat we hebben, hebben we van Hem.
Onlangs mocht Thérèse met een delegatie van internationale collega’s naar
de vergadering van de Europese Evangelische Alliantie en Hoop voor Europa
netwerken. Groot was de verrassing toen ons de Hope Award uitgereikt werd.
Deze onderscheiding wordt jaarlijks door de EEA uitgereikt aan een persoon of een groep
die de Bijbelse boodschap van hoop belichaamt en zich onderscheidt op het vlak van
partnerschap, netwerking, transformatie en integriteit.” (uit: Intercom 13 juli 2019).
Vraag aan de Heer biddend wat Hij van u wilt. Misschien wordt dit uw werk.
Moge God ons overvloedig zegenen.
-Maria Tielens / Lid Algemene Vergadering G&G vzw

Thérèse, Jenny, Marc, Catia & het heel G&G vzw team

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 – we zijn weer begonnen ! Noteer de data !
Bijbelclubs – wij nemen ook zomervakantie!
Bijbelclub Midden-Limburg (Genk)

We zijn weer begonnen, want de zomervakantie is voorbij! 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

Nieuwe data Bijbelclubs zijn beschikbaar – noteer ze!
Dit jaar gaan we het over De Wapenrusting Gods hebben waar we in Efeziërs 6: 10-20 over
kunnen lezen.

m dit visueel te kunnen maken zijn we nog op zoek naar de wapenuitrusting
an een soldaat:
en helm / Een gordel / Een borstharnas / Schoeisel / Een zwaard /
en schild….

og veel dus
😃meer info over onze Bijbelclubs:
Voor
eeft u één of meer van deze items en mogen wij die van u lenen, neem dan
Mailmet
: jenny.tamboers@geng-info.be
ker contact
ons op

Tel
: 089/38
vast heel
hartelijk
dank!! 55 64

- 20 oktober 2019
- 17 november 2019
- 15 december 2019
- 19 januari 2020

-

16 februari 2020
15 maart 2020
19 april 2020
17 mei 2020

→ 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
2

Ook dit jaar zijn wij aanwezig met onze Bijbelclub op de Familiedag, kom je
ook?
Schrijf je meteen in voor onze Bijbelclub! Stuur een mailtje naar jenny.tamboers@geng-info.be !

Zaterdag 02 november // Thema: Op zoek naar rust
Spreker: Wout van Wijngaarden en Kurt Maeyens

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 13u45
Bij voldoende inschrijvingen, zorgen wij voor een speciaal programma!
Dus inschrijven is de boodschap!
– 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 van harte 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

Mededelingen
Op 22 mei hadden we de jaarvergadering van G&G vzw. Voor die gelegenheid
werd ook een jaaroverzicht opgesteld.
Ieder die interesse heeft om dit te lezen kan dit overzicht aanvragen.
U kan er gewoon naar vragen door ons een e-mail te sturen. Voor een papieren
versie zullen we de print en verzendingskosten moeten aanrekenen.

Gebedspunten & dankpunten
-

-

Danken God voor het nieuwe werkjaar en de harten die Hij aanraakt
om dit werk in Zijn Naam te ondersteunen.
Danken dat Zijn Heilige Geest voor iedereen is, dat Zijn hart ook
uitgaat naar de zwakken en Hij een relatie met iedereen persoonlijk
wil.
Bidden om Gods leiding in kleine en grote dingen. Dat wij Zijn stem
duidelijk mogen horen en enkel stappen zetten die Hij ons aangeeft.
Bidden dat harten mogen aangeraakt worden en het belang door
Gods Geest geopenbaard wordt om om te kijken naar onze
broeders en zussen met een mentale/fysieke beperking, hen thuis
te laten voelen in Gods huis en hen ook te voorzien van geestelijk
voedsel

Kamp met de leukste glimlach 2019 – Een korte samenvatting!
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Lieve vrienden
Graag wil ik jullie iets vertellen over het kamp met de leukste glimlach.
Ons thema was dit jaar: ‘De weg in de Bijbel’.
In het fantastische Bijbelboek kunnen we heel wat terug vinden hoe
de Heer ons de goede weg wijst in het leven. Daarom hebben we iedere dag
een verhaal mogen ontdekken uit één van de vier Evangeliën.

Op weg gaan was een ware ontdekking…
We leerden hoe je met een kompas moet werken, dit is een oude GPS maar werkt nog heel
goed. Ook de sterren gebruikte God vroeger als wegwijzer.
Op het domein vakantiehuis Fabiola te Maasmechelen konden de deelnemers via sport en spel
naar harte lust op onderzoek gaan.
Wandelen, fietsen, snoezelen, biljarten, volleybal, voetbal, door het bos met de go-carts het
kan er allemaal. Zelfs even een frisse duik in het wonderbaarlijke zwembad ontbrak er niet aan
in een weekje hittegolf.
Ook het lekkere eten zoals de pizza en BBQ vielen in de smaak.
De laatste dag was het één groot feest, we konden ons themalied uit volle borst meezingen.
“IK WEET DE WEG HEEL GOED”

Onze deelnemers hebben heel veel talenten. We hadden het die dag over de ware wijnstok. En ja hoor iedereen wist
welke vruchten daaraan groeien. De druiven werden met de vingers gestempeld, dit was een grote overwinning voor
sommigen van ons want met verf spelen dat doe je niet thuis… De vruchten van de wijnstok kwamen ook zichtbaar, één
van onze deelnemers is heel creatief en schildert thuis bijbeltaferelen voor het goede doel. Wat een zegen om te leren
van deze mensen met de mooiste glimlach.
Willen jullie meer informatie kijk dan op de EJV site onder Kinderen met de leukste glimlach.
-

Els David Kampleiding

Ramona maakt schilderijtjes op bestelling ten voordele van Israël

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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