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Hoe staat het nu met G&G vzw in deze tijd met Corona ?
Natuurlijk moeten we hier weer beginnen met het woord : “corona”. In februari waren
we de laatste keer bij elkaar met de Bijbelclub in Genk. In maart mochten we niet eens
meer een kleine Bijbelkring bij elkaar brengen. Velen dachten toen dat het maar een
maandje of zo zou duren, maar we zijn ondertussen 8 maanden later en in een nieuw
seizoen aangekomen. Normaal beginnen in september alle activiteiten weer opnieuw
maar de Bijbelclub in Genk is toch nog maar even uitgesteld, zeker tot het einde van het
jaar.
Hoe gaat het nu met jullie ? Kan je alweer naar school of naar je werk. Kan je weer naar
de groep of blijf je nog thuis. Krijg je nu eindelijk weer wat bezoeken, en hebben je
ouders of begeleiders weer betere mogelijkheden om bezoek te krijgen of op bezoek te
komen. Heb je genoeg hulp gekregen ?

Gemeenten en Gehandicapten vzw
Peperhofstraat 58
3600 GENK
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Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Er is veel eenzaamheid geweest en misschien zijn de moeilijke tijden nog lang niet voorbij. Hoe kan ik je
bemoedigen? Wees niet bang om in je eigen omgeving te vertellen wat je moeilijk vindt. Het is niet altijd mogelijk
om alle problemen weg te nemen maar erover spreken kan al een opluchting geven. Doe het gewoon ! Het is niet
hetzelfde als klagen het is de waarheid vertellen. Dat mag!
Jij kan misschien ook iets betekenen voor iemand anders. Stuur je wel eens iemand een kaartje of bel je wel eens
iemand op. Het hoeft niet altijd naar iemand te zijn die het moeilijk heeft, ook gewoon om even een babbeltje te
maken. Als je belt, gewoon even vragen of het niet stoort hè!

Handicap of nog anders handicap
Handicap Is dat altijd hetzelfde. Nog eens even de grote groepen noemen. Er zijn lichamelijk gehandicapten die
geen bijzondere verstandelijke beperkingen hebben. Er zijn ook mensen met echte verstandelijke beperkingen
maar die er ook nog lichamelijke moeilijkheden bij hebben. Er zijn blinden of slechtzienden en doven of
slechthorenden die ook nog verstandelijke moeilijkheden kunnen hebben.
Maar een verstandelijke beperking is nog wat anders dan psychische moeilijkheden.
Voor een normale leek is het niet zo eenvoudig te onderscheiden. Misschien ben ik wel een groep mensen
vergeten. Je zou ze ook nog wat meer gedetailleerd kunnen gaan noemen. Mensen die een ongeval hebben gehad
of zij die geboren zijn met een handicap. Maar wie we vooral niet mogen vergeten zijn ouders, broers en zussen,
begeleiders en persoonlijke assistenten die het soms wel heel moeilijk krijgen. En vooral in deze Corona crisis
hebben sommige van hen het erg moeilijk gehad of hebben heel hard gewerkt. Hartelijk bedankt voor julie
geweldige inzet.!

Algemene vergadering
Vanwege de hele bijzonder situatie die ons allemaal raakt, hebben we als bestuur besloten dat we de Algemene
Vergadering van onze vzw, die in het voorjaar had moeten plaats vinden, een jaar uit te stellen. Onze boekhouder
heeft alle formaliteiten vervuld en we zullen in het voorjaar van 2021 daar ook bijzondere aandacht aan geven.

Roemeense, Engelse, Vlaamse link
Op 12 maart kregen we bezoek en mochten we vrienden uit Engeland die in Roemenië werken voorzien van een
eenvoudige maaltijd. Het was een ontmoeting met mensen die eenzelfde doel nastreven. Het Evangelie van Jezus
Christus brengen aan alle mensen, ook mensen met een handicap. Hen helpen om bij een Evangelisch Christelijke
gemeente te horen en hen helpen om er zelfs iets aan bij te dragen. Dat zijn onze doelen. Onze Engelse vrienden
doen dat niet alleen in Engeland maar helpen ook in Roemenië.
We willen ook de VEG Paulus Genk bedanken dat we gebruikt mochten maken van
hun keuken en foyer zodat we deze mensen een eenvoudige maaltijd konden
aanbieden. Ze waren weer op weg naar huis en hier was er een hartelijk welkom
tijdens hun lange busreis .
-

Thérèse

Gebed:
- Herstel van Marc Put. Hij heeft zijn enkel gebroken door een val. Mag dus 6 weken geen auto rijden..2
- Leidersconferentie van de VEG in februari. Gebed voor goed contact met de andere leiders.
- Voor een goede respons op de mini enquête.
- Voor de gesprekken met 'gemeentenstichters', zodat er vanaf het begin rekening gehouden wordt

Laatste tips voor een hartelijk welkom
Bijbelclubs – wij nemen ook zomervakantie!

Gastvrijheid is iets waar God ons ook in voorgegaan is, Hij is de Gastheer der gastheren. Iemand
welkom doen voelen zegt: we zijn blij dat je hier bent, je wordt gewaardeerd, wij zijn er om jou te
dienen. In onze vorige nieuwsbrieven ontvingen jullie reeds enkele tips.
We hopen dat deze tips je zullen helpen bij het verwelkomen, het voornaamste is, net zoals onze
Heer Jezus ons is voorgegaan: Zie de (waardevolle) mens, geschapen voor en door Hem en voor
wiens zonden Hij stierf aan het kruis.

De 4 laatste tips !
1. Iemand met zichtbare nood, maar met begeleiding: spreek duidelijk allebei de
personen aan, maar zeker ook degene die hulp nodig heeft en stel voor welke hulp je
wilt aanbieden: “mag ik nog wat lekkersvoor u halen” bv,kan heel vriendelijk
overkomen.
2. Kijk mensen echt aan en spreek duidelijk zodat ook slechthorenden weten wat je zegt.
3. Als je iemand bij de arm begeleidt, vraag dan even aan welke kant je dat het beste
kunt doen en laat die persoon een halve stap achter je volgen.
4. Is het iemand met een duidelijk verstandelijke beperking: laat je informeren door
begeleider, familie, e.d. Maar wees tegemoetkomend voor beiden.
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Ja. David. Die was koning geworden. Maar als kind had men hém, Mefiboset, verteld dat hij eens op de troon van
Israël zou zitten. En hij zou een held zijn, net als Saul en Jonatan voor hem. Hij zou zijn naam waarmaken en alle
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had hem ontboden. Dat voorspelde niet veel goeds;
Mefiboset wist wat met het grootste deel van zijn familie gebeurd was. Er zat
dus niet veel anders op dan zich in het onvermijdelijke te schikken.
Maar het pakte anders uit; David was echt vriendelijk. Hij moest in Jeruzalem
gaan wonen en zou geregeld aan de koninklijke tafel eten. Mefiboset wist van
de hechte vriendschap tussen zijn vader en de koning. Maar hij wist ook dat
David een hartgrondige hekel aan hem had; hij was immers kreupel. Hoe kon
dat? Hij begreep het niet. Toch deed het hem goed dat er nog iemand was die
met genegenheid aan zijn vader dacht
Plots zag de toekomst er weer wat rooskleuriger uit. Hij was weer iemand; men behandelde hem als vanouds met
meer voorkomendheid. Niet van harte, maar dat kon hem niet schelen. Koning zou hij niet meer worden, maar hij
maakte weer deel uit van de koninklijke entourage. Wie zou dáár niet voor tekenen?
-
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- Voor een goede respons op de mini enquête.

Update oproep “Hulp gevraagd uit Albanië voor onze broer Dhurim”
Op maandag 26 oktober stuurde Dhurim zelf een bericht naar onze contactpersoon in Nederland:
“Ik ben het, Dhurim. De operatie is met succes verlopen. Zij hebben 85% verwijderd van de
steen en er zijn nog twee kleine stukjes overgebleven. De arts zegt dat, nadat ik helemaal
genezen ben, zij die andere stukjes ook kunnen verwijderen. De eerste drie dagen was ik er erg
slecht aan toe. Ik had ook problemen met adem halen en ik kreeg zuurstof toegediend.
Vandaag (27 oktober 2020) voel ik mij goed. Ook de temperatuur is gezakt.”
Opeens ging het allemaal heel snel. Maanden geleden werd er een mogelijkheid gezocht om de operatie i.v.m. de
nierstenen te laten uitvoeren in Duitsland omdat er onzekerheid was over de capaciteiten in Albania. Toen kwam
covit-19 en werd alles heel onzeker. Dhurim heeft toen toch een onderzoek en gesprek gehad in Albania. De dokters
hebben hem kunnen verzekeren dat ze het grootste deel van de nierstenen zouden kunnen wegnemen.
De kosten waren op voorhand geraamd op € 8.000,00. Hoe moest dat georganiseerd worden. Onze partner in
Duitsland wilde dat bedrag voorschieten als een soort lening. Dat op zich was al een heel mooi gebaar. Ondertussen
werd hier in België een oproep gedaan om Dhurim Mezhika financieel te helpen.
In korte tijd kregen we wat bedragen binnen, maar achtduizend Euro mochten we niet verwachten.
Het Amerikaanse Ziekenhuis in Tirana en de dokters waren bereid om Dhurim te helpen. Het werkelijke bedrag dat
nodig zou zijn kwam op ongeveer 4.000 euro. Gebeden, maar ook financiële middelen kwamen binnen.
25% van dat bedrag konden we vanuit Vlaanderen doorgeven. We hadden vanuit het European Disability Network
waarvan G&G vzw een partner is, een brief geschreven naar het ziekenhuis en ook contacten gelegd met de
Evangelische Alliantie in Albanie.
Onze broeder mocht enkele dagen na dit bovenstaande berichtje weer naar huis.
We blijven bidden dat Dhurim goed opknapt, voor zijn gezin en voor de duidelijkheid of hij nog een
vervolg operatie nodig heeft.

We willen iedereen hartelijk danken die aan deze actie heeft deelgenomen-!
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- Voor de gesprekken die gevoerd zijn op de opening van VIANOVA over G&G.
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vzw stelt
zich tot doel de gemeenten/kerken
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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