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In dit nummer
“Israël in de lente”

Kamp met de leukste glimlach. Avondmaal in de BC

Vakantie

Duitse werkgroep “handicap” evacueert uit Oekraïne.

Avondmaal in de BijbelClub
Enkele foto’s van het avondmaal verzorgd door
Georges Janssen, de papa van Ruth, tijdens de
BijbelClub in april 2022

Inschrijven kan via de volgende link.
Opgepast: snel zijn is de boodschap
want er zijn nog maar een paar plaatsen vrij.
https://ejv.be/kids/kampen/
kamp-met-de-leukste-glimlach/

Gemeenten en Gehandicapten vzw
Van Dijcklaan 18
3550 Heusden-Zolder
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

Duitse werkgroep “handicap” evacueert uit Oekraïne.
Martina in Duitsland

Op donderdag 24 februari 2022 waren we allemaal
geschokt door de oorlog die was uitgebroken in Europa. Ik ontmoette onze partners en vrienden Sergej
en Natascha Bolchuk uit Oekraïne voor het eerst in
Kiev in 2010, toen zij onze bijeenkomst van het Europees Gehandicaptennetwerk bijwoonden. We hadden veel gemeen.

Op vrijdag 25 februari 2022 schreef Pete Malkin
(UK), die normaal zeer betrokken is bij de hulp aan
mensen met een handicap in Roemenië, mij dat hij
graag met zijn busje een paar mensen met een handicap uit Oekraïne zou willen evacueren. Dit gaf mij
de impuls om onder mijn contacten meer vervoerders
en chauffeurs te zoeken. Dus, op de derde dag na
het begin van de oorlog, vertrokken vijf transporteurs
naar de Oekraïense grens. Officiële brieven met namenlijsten van de Oekraïeners werden voorbereid
door de Europese Evangelische Alliantie en de Evangelische Alliantie Duitsland om het vertrek aan de
grenzen te vergemakkelijken.
Terwijl iedereen onderweg was, coördineerde ik van
thuis uit met Thomas Schmutzler, een gepensioneerde diaken, waar de evacuees in Duitsland konden
worden ondergebracht. Toen hoorden we dat de
grens met Hongarije gesloten was voor Oekraïners. Nu moesten we snel de plannen veranderen
en de chauffeurs via Polen sturen. Het lastigste deel
van de reis was Oekraïne binnen te komen met de
hulp van een politiekonvooi dat door onze Oekraïense vrienden was georganiseerd. De wachtenden
moesten achter de grens worden opgepikt.

Nu moesten ze nog door Polen om in Zuid-Duitsland
een rustplaats te vinden. Met zwaar gehandicapten
duurt de reis nogal lang; je hebt veel pauzes nodig
en twee overnachtingen. De chauffeurs konden om
beurten rijden, maar ook zij waren uitgeput na de
grote spanning.
Pete schreef me: "Na een vermoeiende dag voor
iedereen, was het een zegen om velen om 22.00 uur
ons hotel te zien verlaten in rolstoelen en dergelijke,
om de lichten van de
stad Lublin in Polen
te zien. Ik voelde me
bijna schuldig dat ik
met onze voertuigen
voor een lange rij
mensen reed die geduldig in de kou stonden te wachten. Elk
persoon heeft een
verhaal te vertellen."
Oekraïne heeft meer dan 44 miljoen inwoners, 35
geredde mensen zijn niets vergeleken daarmee,
maar voor deze 35 mensen maakt het een enorm
verschil om uit het oorlogsgebied te zijn, dus we willen ons niet laten misleiden en plannen verdere reizen om mensen naar buiten te krijgen.
Martina Köninger van de werkgroep PerspektivForum Behinderung van de Duitse Evangelische Alliantie. https://perspektivforum-behinderung.ead.de
Nu, bij het begin van juli, zijn er veel minder evacuaties omdat mensen uit het oosten vrij goed terecht
kunnen bij hun landgenoten in het westen. Er werden meer dan 600 mensen met handicap en hun familie of begeleiding geëvacueerd. Joni and Friends
USA hielpen met een groot deel van de financiën.

Ook het verlaten van Oekraïne was bijzonder moeilijk. Urenlang heen en weer onderhandelen, tot uiteindelijk het nieuws kwam dat ze allemaal mochten
vertrekken. God zij dank!
Dank u voor al uw steun Dr. Reinhardt Schink
Wilt u steunen dan kan dat : op de rekening van Gemeenten
Bankrekeningnummer:

hulp via Duitsland

en Gehandicapten vzw

BE68 3631 4681 8634 SWIFT: BBRU BE BB met vermelding van:

Wij sturen het dan graag voor u door. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en gebeden.

“Israël in de lente”
Van 02/03/2023 – 12/03/2023 organiseer ik een reis naar Israël.
Waarom deze naam en deze periode?
Omdat net die periode Israël ook op zijn mooist is in
de natuur. Alles begint terug tot bloei te komen.
De mensen die zouden willen meegaan, dienen zich niet
aan te passen aan de reis. Neen, de reis wordt aangepast
aan de deelnemers die willen meereizen.
Daarom : Bent u slecht ter been, kunt u niet lang stappen,
gebruikt u een rollator of rolstoel of , kunt u zich alleen
maar verplaatsen in een rolstoel? Dan is deze reis speciaal wat voor u.
En als er toch moeilijkheden zijn, zoeken we samen naar
oplossingen.
Een richtprijs kunnen we nog niet geven, alles is afhankelijk van de personen die meereizen. De vlucht zal gebeuren met vliegmaatschappij El-Al vanuit Zaventem.

Het bijzondere aan deze reis is ook dat we het Poeriem
feest zullen beleven (Esther 9).
Wilt u meer info, of hebt u vragen, u mag mij steeds contacteren zonder één enkele verplichting;
per e-mail 1joswa@gmail.com of telefonisch
0496/247682.
We weten wel dat in de prijs inbegrepen zal zijn:
de vluchten, het verblijf, plaatselijk vervoer, alle maaltijden, alle entreekosten, en alle activiteiten die op het programma zullen staan. Niet inbegrepen zijn alcoholische
dranken, souvenirs en tussendoortjes voor eigen gebruik.
Jos Wagemans
1joswa@gmail.com
0496/247682

Gevraagd: Hulp, Hulp en nog eens hulp
Voor o.a.
- Bekendmaking via allerlei kanalen en via leiders
van onze doelstellingen
- Onderzoek naar noden bvb via enquête
- aan zowel leiders, én gemeenteleden (bvb terminologie)

-Training helpen ontwikkelen die later door allerlei leiders kan gegeven worden.
-Fondswerving.
Deze in samenwerking met het bestuur van
G&G vzw met eventueel een kleine vergoeding.

Een woord van dank en opnieuw oproep om hulp :
Als u dit leest, is de zomer al begonnen. We willen u dan ook een verdiende rust- en ontspanningstijd toewensen. Misschien heeft u de gelegenheid om iets avontuurlijks te beleven of uit te
proberen. Misschien heeft u zelfs gelegenheid
om te genieten van gezelschap van oudere mensen in uw omgeving. Of gaat u eens iemand opzoeken die geen gelegenheid heeft om uit de
vertrouwde omgeving iets anders te doen.
Hoe het ook zij, Gemeenten en Gehandicapten
vzw wenst u een hele fijne tijd toe.
Maar dat niet alleen ! We willen u ook heel hartelijk bedanken voor uw gebeden, giften en bemoedigingen.
In onze bestuursvergadering van 16 mei moesten we echter vaststellen dat we slecht met 2 effectieve bestuurders meer zijn. Vanaf die dag zal

Thérèse de taak als secretaris en Marc de taak
als voorzitter opnemen. Apart daarvan worden
onze financiën nauwgezet opgevolgd door Jerry
en Nadine heeft toegezegd om daarvoor onze
penningmeester te zijn.
We blijven het echter steeds weer herhalen. We
zouden het heel erg waarderen als er enkele
kinderen van God zijn die ons team willen komen versterken. U hoeft geen deskundige te
zijn i.v.m. handicap, maar misschien heeft u inzichten in redactie voor onze Nieuwsbrief, zoeken naar mensen die ons willen versterken in de
Bijbelclub met hun talenten, een manager of
fondsenwerver, een stand bouwer of iemand die
ons publiciteitsmateriaal wil maken, enz.

Hartelijk dank!

COLUMN
EVEN DE RIEM ERAF
We hebben allemaal nood aan rust, tijd voor onszelf, vakantie, ontspanning, recreatie, of hoe je
het ook noemen wilt. Even niets moeten, zalig
toch! Om dan met frisse moed - voor sommigen
misschien met frisse tegenzin - weer aan ons
werk te gaan. Ik had vroeger een collega die, als
je hem om acht uur 's morgens vroeg hoe het met
hem ging, steevast antwoordde: Was het maar
half vijf, of bij lange dagen half zes. Hij deed z'n
werk voorbeeldig hoor, maar van harte? Dat durf
ik te betwijfelen.
Zo'n honderd jaar geleden was vakantie alleen
iets voor de happy few, degenen die er warmpjes bij zaten. Maar zelfs in Jezus' dagen wist men al
dat een mens op tijd en stond rust nodig had. Op het moment dat de twaalf apostelen van hun zending bij Jezus terugkomen, zegt Hij iets dat als muziek in de oren geklonken moet hebben: 'Komt u
zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit' (Marcus 6:31). Jezus zag dat ze dat nodig hadden; want, zo voegt Marcus eraan toe, er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij
hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Alleen, het volk is een slechte werkgever. De arme sloebers; niks rust, niks vakantie. Wonderen moest en zou het volk hebben! Hoe zou je zelf zijn als er
iemand opstaat die mirakels aaneenrijgt als een parelsnoer.

Ook vandaag zijn er dingen die roet in het eten gooien en onze vakantie plannen dwarsbomen. Ik
hoef het woordje 'covid' maar uit te spreken en we weten allemaal waar het over gaat. Gelukkig, nu
kan het weer en dat zullen ze geweten hebben. Druk of niet druk, staking of geen staking, we gaan
er weer massaal tussenuit.
Aan iedereen een prettige vakantie toegewenst. Wij tobben er niet over om weg te gaan; wij zijn
meer dagjestoeristen geworden. Voor ons is het lekker buitenlanders kijken, zoals Jasperina de
Jong zingt in dat bekende liedje van Annie Schmidt.
JOHANNES.

Gemeenten en Gehandicapten vzw wenst u een gezellige, verfrissende, deugddoende,
maar vooral een gezegende vakantie toe.

