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Coronatijd:
Vervelingstijd, stille tijd, rustperiode, stress
tijd, iedereen weet het, binnen blijven,
afstand houden, andere regelmaat, plan
trekken, elkaar beschermen… . Als je een
ritme gewoon bent is verandering moeilijk te
verwerken. Kinderen maar ook volwassenen
met een verstandelijke beperking begrijpen
niet dat ze niet naar het dagcentrum of hun
“werk” kunnen gaan. Het is moeilijk als hun
ouders of familielid niet meer komt om hen
op te halen uit de instelling Sommige
denken dat ze stout zijn geweest.

Anderen vervelen zich en raken gefrustreerd
omdat ze de hele week bij hun ouders
moeten blijven en niet naar buiten kunnen.
Lichamelijke verzorging en oefeningen met
therapeuten zijn gestopt en voor heel wat
mensen betekent het echte achteruitgang.

De tekst uit de Bijbel die voor G&G vzw een
basistekst is gebleken zegt het zo
“De delen die het meest kwetsbaar
schijnen, lijken juist het meest nodig te
zijn.”
1 Corinthiers 12:22
Moet je eerst de kwetsbaren helpen want zij
hebben de hulp het meest nodig. Maar als je
dat doet is vaak iemand die kan helpen juist
degene die in de frontlinie van het gevaar
staat en als zij zelf zwak worden, wie kan
dan helpen?
Een dilemma waarop we geen antwoorden
hebben. Het is zo moeilijk om hulp te
vragen. Hulp vragen maar ook hulp geven :
het is beide niet eenvoudig
Er is maar Eén Iemand die uiteindelijk de
nodige hulp kan geven. Maar de oplossing
die Hij aanbiedt is meestal niet dat wat wij
verwachten. De Here Jezus heeft een
oplossing die tot in de eeuwigheid
voldoende zal zijn, terwijl wij op zoek zijn
naar oplossingen voor hier en nu. Dat botst
met elkaar en ons verstand kan daar niet
bij. Alleen ons geloof en dankbaarheid
brengen soelaas.

Enkele bedankjes:
Vanuit G&G vzw willen we ieder van u hartelijk
bedanken voor uw interesse, gebed en financiële steun.
We weten dat we meer dan 30 jaar geleden de opdracht
van de Here kregen om openlijk te spreken over noden
en verlangens van mensen met een handicap. Opnieuw
willen we zeggen: onze overheid en in de samenleving
gebeuren mooie dingen. ???Maar mensen met een
duidelijke beperking mogen en willen ook in onze
Gemeenten of kerken een plaatsje vinden en hun gaven
tonen. Hartelijk dank dat u daarbij helpt.
Een extra “dank je wel” gaat naar onze column schrijver,
Johannes.
Bedankt voor je inspirerende stukjes.

Mededelingen:
Lieve lezers: we weten nog niet of en wanneer activiteiten georganiseerd zullen worden. De
Coronacrisis heeft ons allemaal verplicht om zo weinig mogelijk bij elkaar te zijn. Willen jullie
onze publicaties, maar ook andere mededelingen in de gaten houden en ons dan ook zo snel
mogelijk laten weten of jullie erbij willen en kunnen zijn
De twee Bijbelclubs, in Genk en
Oudenaarden liggen nu stil. We laten de
deelnemers persoonlijk weten wanneer
we weer opstarten.
Over de VEG Familiedag zullen we alle
info moeten krijgen van de VEG zelf.
Maar als die dag georganiseerd wordt
willen we vragen om te laten weten of
jullie er naar de Bijbelclub zullen komen.
Als we uw aanmeldingen ontvangen
hebben zorgen wij voor een fijn
programma.
“Kamp met de Leukste Glimlach” – misschien kan dit kamp niet gehouden worden. Als we
zekerheid hebben, laten we het jullie ook via deze Nieuwsbrief weten maar vermoedelijk
krijgt u/jij dan van het EJV ook de nodige informatie.

Column – Een opmerkelijke U-bocht
Hoe richtinggevend is het optreden en
spreken van een leider voor degenen aan
wie hij leiding geeft? Bij deze vraag werd ik
nadrukkelijk bepaald tijdens het overdenken
van Marcus 10:46-52, de genezing van de
blinde van Jericho. Nee, ik wil het niet over
het wonder ansich hebben, maar over het
optreden van Jezus' volgelingen.
Als Jezus voorbij komt, roept deze man om
medelijden. Zij die Hem vergezellen, willen
hem de mond snoeren. Het lijkt of ze willen
zeggen: 'Kop dicht man; de Meester heeft
voor jou toch zeker geen tijd'. Maar als Hij
wél tijd voor hem blijkt te hebben, zijn
de volgelingen plots één en al
vriendelijkheid: 'Houd goede moed, sta op,
Hij roept je'.
Moeten we hieruit opmaken dat mensen
geneigd zijn om een u-bocht te nemen als
een leider krachtdadig spreekt of optreedt?
Blijkbaar wel; uit de geschiedenis leren we
dat mensen in beweging kunnen komen als
iemand met bezieling spreekt of
onweerlegbare argumenten aanbrengt. Dat
kan positief zijn, denk maar aan de velen die
door een heldere prediking tot geloof komen.
Dat kan ook negatief uitpakken; HitlerDuitsland is daar een rampzalig voorbeeld
van, maar er zijn ongetwijfeld anderen

In dit geval spreekt Jezus, en iets wat eerst
onmogelijk leek, wordt plots werkelijkheid.
Toen er kinderen door hun moeders bij Hem
gebracht werden, gebeurde hetzelfde. Jezus
nam het Zijn apostelen kwalijk dat kinderen
door hen verhinderd werden naar Hem toe
te komen. Maar als Hij spreekt, worden er
veel u-bochten gemaakt, en gelukkig maar.
Zo mogen ook wij spreken, want er zijn nog
heel wat u-bochten die genomen moeten
worden,
of het nu om kinderen gaat of mensen met
een handicap. En het is helemaal niet erg
een stevige bocht te nemen, als het maar in
de goede richting is. Aan alle kerken dus,
maar ook aan alle christenen met een
handicap: Houd goede moed, Hij roept u.
JOHANNES

Enkele tips voor een hartelijk welkom.
Eerste vier tips, wordt vervolgd.
Het is natuurlijk belangrijk dat mensen een vriendelijk welkom en een hand toegereikt krijgen.
Voor onze eigen mensen is dat heel gewoon, maar anderen vinden het misschien een beetje
vreemd, en weer anderen hebben meer nodig. Als verschillende mensen het onthaal doen, is
het niet nodig dat men aan iedereen een hand geeft, verdeel dat een beetje zodat er
ondertussen hulp kan geboden worden aan degenen die binnenkomen. Hieronder enkele tips:
Vriendelijkheid, spontaniteit en luisterbereidheid zijn goede ingrediënten.
Let op wie eraan komt bij je begroeting.
Twee oudere mensen die samen komen kun je tegemoet gaan, misschien één van hen
ondersteunen op de trap, en/of naar de leuning leiden.
Bied concrete hulp aan, Wijs de garderobe en laat even zien waar de jas hangt

Danken - vragen
We hebben u gedankt, wilt u God onze Vader danken voor alle middelen en inzichten die Hij ons
geeft om dit werk te doen.
Wilt u danken voor allerlei teksten die ontstaan om gemeenten en kerken te helpen. Velen
willen concreet nadenken over handicap in de gemeenten of kerken. Dank voor de studies
die ontwikkeld worden.
Wilt u danken voor alle verpleeg- en zorghulp die ook op ons privé terrein blijven komen.Wat
een enorme hulp zijn ze.
Wilt u bidden voor ieder die zich in deze coronatijd extra bedreigd voelt door het virus
Voor de eenzaamheid die toeslaat, vooral bij ouderen en mensen met een handicap.
Voor onze leiders, die hun werk met liefde doen, vooral voor de zwaksten. Het is niet
gemakkelijk om het evenwicht te vinden tussen helpen van de zwaksten zonder de sterkeren
in gevaar te brengen.

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.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u marc.put@geng-info.be toe aan
uw adresboek.

