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Gezegende en een gelukkig 2022! 
2021 is alweer voorbij!  Het was een bewogen jaar, ook voor 

G&G vzw maar wij willen vooral dankbaar zijn!  Dankbaar dat 

de Bijbelclub weer fysiek is kunnen doorgaan, dankbaar voor 

iedereen die een hart heeft voor het werk van G&G vzw, 

dankbaar voor Marc dat het voorzitterschap op zich wilt ne-

men, dankbaar dat onze Thérèse nog steeds het belang van 

inclusie in de kerken te willen delen vanuit haar hart.  Dank-

baar voor de vele vrijwilligers!  Dankbaar voor JOU! 

Dankbaar voor Jezus Die ook stierf voor onze broers en zus-

sen met een mentale en fysieke beperking. 

Wij zijn wat later met het uitbrengen van onze nieuwsbrief maar wij wensen jou en jouw familie de aller-

beste wensen voor 2022!  Ook al weten we niet wat het nieuwe jaar brengen zal, wij eten dat Jezus De-

zelfde is gisteren, vandaag en morgen.  In Hem vinden wij onze vreugde, Hij is onze hoop en Hij geeft ons 

vrede.   

Marc, Thérèse en Catia 

Vrijblijvende giften 
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Bijbelclub 2021 – bewogen maar met een nieuw begin !  
Het voorbije jaar is een heel bijzonder jaar geweest. We konden immers heel lang niet bij elkaar komen. 
Maar na de zomervakantie was het dan eindelijk zover. Met heel wat beperkingen en zoeken naar oplossin-
gen hebben we elkaar in september weer gezien. 
In coronatijd hebben de organisatoren ook laten weten dat zij niet meer verder gaan met het organiseren 

van de Bijbelclub.  Vanaf hier zeggen we ook: Dank jullie wel voor al jullie inzet! 

Maar hoe gaan we het dan doen? We leggen het even uit. 

 
Wie en wanneer? 
Een nieuwe gastvrouw diende zich aan en we zijn heel blij met Anne, zij heeft hier echt de gave voor.  
Het vervoer werd, met een kleine tip van onze kant, door de dagelijkse begeleiders van onze gasten opge-
lost.  
Ze merkten dat sommige gasten die in een instelling wonen, echt graag naar onze BClub kwamen. Daarom 
werd het zo georganiseerd dat ze door een vrijwilliger, een minder-mobielen centrale of een taxi gebracht 
en gehaald konden worden. De meeste gasten in instellingen willen daarvoor hun zakgeld wel gebruiken en 
door de instelling wordt er nauw op toegezien dat dit mogelijk is en correct gebeurd 

Eerst hebben we veel tijd genomen om elkaar van alles te vertellen en 
om Anne en K beter te leren kennen. K komt heel trouw als nieuwe gast. 
Meestal waren we met niet veel mensen samen. Corona maakte dat we 
soms verplicht thuis moesten blijven of dat men liever niet kwam. Mond-
maskers zijn niet fijn hé! 
 
In oktober kregen we het verhaal te horen van de 3 vrienden die in een 
brandende oven werden gegooid omdat ze ongehoorzaam waren aan de 
koning. De vrienden wilden liever de Here God gehoorzamen. 

November bracht ons veel blijdschap met 4 mensen van de muziek-
groep van de kerk. We hebben toch kunnen zingen! 
Dat was heerlijk. En die groep kreeg er niet genoeg van want de vol-
gende week hebben ze nog eens met ons een lied in de kerk gezongen. 

December deed ons dan weer denken aan Kerstmis. Iemand van de 
Paulus Gemeente, die heel goed kan vertellen, bracht ons het verhaal 
van Jezus' geboorte.  Zij bracht een vriendin mee die ons hielp om zelf 
een Kerststukje te maken.Er was ook een lekkere verrassing en 
maakten we ook iets om de sfeer van Kerstmis nog meer te brengen. 

Bezoekers:    

Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom 
ondersteuning om de omgeving betreed-baar, bruikbaar, begrijp-baar en dus comfortabel te maken voor 
iedereen. Dat doen we samen met professionelen, gebruikers en beleidsmakers.  www.inter.vlaanderen  

 Een website die ons ook veel ideeën aanreikt om onze Gemeenten zo toegankelijk mogelijk te maken 
door na te denken over het universele design. Op voorhand nadenken over onze ontwerpen van Gemeen-
ten en Kerk structuren op fysiek en op sociaal vlak zal een  eventuele individuele aanpassing veel eenvou-
diger maken.   
 
(info overgenomen uit St*rk, het tijdschrift van het VAPH)   

http://www.inter.vlaanderen/


Tips 
Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is 
aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daa-
rom ondersteuning om de omgeving betreed-baar, 
bruikbaar, begrijp-baar en dus comfortabel te maken 
voor iedereen. Dat doen we samen met professione-
len, gebruikers en beleidsma-
kers.  www.inter.vlaanderen  

Een website die ons ook veel ideeën aanreikt om 
onze Gemeenten zo toegankelijk mogelijk te maken 
door na te denken over het universele design. Op 
voorhand nadenken over onze ontwerpen van Ge-
meenten en Kerk structuren op fysiek en op sociaal 
vlak zal een  eventuele individuele aanpassing veel 
eenvoudiger maken.   
 
(info overgenomen uit St*rk, het tijdschrift van het 
VAPH)   

Inbegrepen  

Een tijdje geleden werd er aan mij gevraagd of ik een dienst wilde leiden. Spanning en stress. 
In welk teken zou de dienst moeten staan? Mijn eerste gedachte was ‘inclusie’, maar na rondvraag bleek dat 
de mensen dit woord of de betekenis niet goed kennen. Dus nagedacht over een ander woord en kwam uit 
bij het woord “INBEGREPEN”. Wat kon ik zoal vertellen over inbegrepen in de maatschappij en in de Bijbel. 
 
Maatschappelijk: 
Als je b.v. een smartphone koopt is er altijd een laadkabel bij inbegrepen, of als je gaat tanken zit er in de 
prijs van benzine ook de taksen en btw in begrepen. Soms is er bij een aankoop iets interessant bij gevoegd 
zoals een pluizenborstel bij aankoop van een strijkijzer. 
 
Maar ook verpakkingsmiddelen die we liever kwijt dan rijk zijn zoals karton, plastiek enz. die we moeten re-
cycleren. 
 
Bijbel: 
Door het aannemen van Jezus als onze Redder, zijn er ook vele zaken inbegrepen waar we niet altijd direct 
aan denken. Er zijn zoveel zaken inbegrepen als je geloofd in Jezus dat ik ze niet allemaal kan opnoemen 
want dan wordt het artikel te lang (Je kan er zelf ook wel een paar bedenken of opzoeken in de bijbel). Maar 
ik ga toch een paar voorbeelden geven. 

VERGEVING ( Mattheüs 6: 14 )  TROOST. ( 2 Korintiërs 1: 3-4 ), 

KRACHT. ( Jesaja 40: 31 ) als ONDERPAND de HEILIGE GEEST ( 2 Korintiërs 1: 22 ), 

LIEFDE ( 1 Korintiërs 13: 4-7 )  en ook belangrijk EEUWIG LEVEN ( Johannes 3:16 ). 
En bij de Heer is er geen verpakkingsmateriaal. 

Marc Put 

http://www.inter.vlaanderen/


Bijbelclubdata 2022 / Noteer ze in je agenda!  

Wij hopen dat jij er ook bij bent !  Geef de info zeker door !  
 

We houden het veilig door ons aan de coronamaatregelen te houden 

Locatie : Pauluskerk Genk (Blauw zaaltje) 

Aanvang is altijd om 15u 

Iedere 3e zondag van de maand maar let op in april is het de 4e zondag !  

Voor meer info en vragen kan je terecht bij Thérèse 

 


