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Gemeenten en Gehandicapten vzw 

Data BijbelClub 2022 - 2023. 

Hier zijn de data van oktober 2022 
tot juni 2023:  
 
16 oktober 2022 
20 november 2022 
18 december 2022 
 
15 januari 2023 
19 februari 2023 
19 maart 2023 
16 april 2023 
21 mei 2023 
18 juni 2023 
 
en dan is het alweer zomer.  

Er hebben zich 2 nieuwe mensen gemeld die 

een deel van de taak van G&G vzw willen hel-

pen dragen. In de komende tijd zullen we met 

hen optrekken en zien wat het beste bij hen 

past. We hopen hen in een latere editie aan u 

voor te stellen.  

We blijven bidden om de mogelijkheden van 

G&G vzw uit te breiden.  

Gebed en dank:  

Wilt u danken voor het voorbije seizoen 

van de Bijbelclub en de plezante afsluiting 

met bowling en een etentje. 

Wilt u a.u.b. blijven bidden voor het pro-

gramma en de medewerkers voor het ko-

mende seizoen.  We hebben verschillende 

mensen aangeschreven maar kregen nog 

maar weinig respons. 

http://www.geng-info.be
mailto:contact@geng-info.be


MANTELZORG  

Je doet het gewoon 

Je bent er vaak 

Het is je niet te veel 

Je luistert, je praat, je bezielt,  

Soms horen we je verhaal, 

vaker is het in stilte. 

Het is vanuit jullie verbondenheid. 

Het is je hart dat je aanstuurt.  

Van Jan Smits 

Het nieuwe seizoen is ook voor Gemeenten en 
Gehandicapten weer begonnen. 

Op zondag 18 september is de eerste Bijbelclub 
weer gestart, waar we ontzettend dankbaar voor 
zijn dat de Heer dit moment gegeven heeft. 

God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillen-
de soorten gaven aan ons. Maar ze komen alle-
maal van dezelfde Geest. Er zijn verschillende 
soorten taken maar ze komen van dezelfde 
Heer.  En er zijn verschillende manieren waarop 
de Geest kan werken maar ze komen van de-
zelfde God, die al die dingen in de mensen 
doet. Iedereen krijgt deze dingen van de Heilige 
Geest om er de ándere mensen mee te dienen. 
1Kor.12:4-7  

Ook u heeft een geestelijke gave. Misschien 
heeft u de gave van barmhartigheid, dienen, lei-
ding geven, mededeelzaamheid of om te verma-
nen. We zijn allen deel van het lichaam van 
Christus en vaak denken we dat het moeilijkhe-
den geeft om al die verschillen te laten samen-
werken. Maar toch is er een mogelijkheid om al 
die verschillende gaven harmonieus te laten 
functioneren. We kunnen dat o.a. zien in het stuk 
wat Paulus schrijft in 1Kor.13 over de liefde, “De 
liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet 
jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf 
niet vreselijk belangrijk.  Liefde zegt of doet geen 
onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan 
zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde ver-
geeft als een ander iets verkeerds heeft ge-
daan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, 
maar met de waarheid.  Liefde vertelt fouten van 
andere mensen niet door, denkt altijd het beste 
van een ander en blijft altijd geduldig. Liefde 
schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. 

Ook dit nieuwe seizoen zien we er weer naar uit 
om deze liefde vorm te geven door te dienen in 
het werk van Gemeenten en Gehandicapten 
waar we samen onze gaven in praktijk mogen 
brengen. 

Daarbij mochten we een aantal nieuwe vrijwil-
ligers verwelkomen die allen hun gaven willen 
inzetten in dit mooie werk. 

We danken jullie hartelijk voor  jullie inzet in dit 
werk en  betrokkenheid, verlangend dat we sa-
men verder mogen bouwen aan het koninkrijk 
van de Heer. 

We danken u hartelijk voor de gaven, of dat 
geestelijk is of financieel, het maakt dat het werk 
van Gemeenten en Gehandicapten verdergezet 
kan worden! 

Gods zegen. 

Namens het bestuur van Gemeenten en Gehan-
dicapten  

Beste vrijwilliger, 



Handicap/ beperking is een mondiaal volksgezondheidsprobleem  
 
In 2020 zei de WHO :  
Handicap/ beperking is een mondiaal volksgezondheidsprobleem - één op de zeven mensen we-
reldwijd heeft ermee te maken.  
Iedereen zal waarschijnlijk op een bepaald moment in zijn leven te maken krijgen met een handicap. 
 
Dat gaat over onze lichamelijke en psychische gezondheid. Hoe zit het met de Geestelijke gezond-
heid van de ziel van mensen met een handicap ?  
 
De Wereldgezonheidsorganisatie (WHO) publiceerde op 27 mei 2021     
 

Een nieuwe baanbrekende resolutie EB148.R6 : 

"De hoogst bereikbare gezondheidsstandaard 

voor personen met een handicap" is aangeno-

men door de 74e Wereldgezondheidsvergade-

ring. De resolutie beoogt de gezondheidssector 

inclusiever te maken door de aanzienlijke belem-

meringen aan te pakken waarmee veel mensen 

met een handicap worden geconfronteerd wan-

neer zij toegang proberen te krijgen tot gezond-

heidsdiensten. 

Het gaat onder meer om:  

Toegang tot effectieve ge-

zondheidsdiensten: personen 

met een handicap ervaren 

vaak barrières, waaronder fy-

sieke barrières die de toe-

gang tot gezondheidsfacilitei-

ten verhinderen; informatie-

barrières die de toegang tot 

gezondheidsinformatie verhin-

deren; en attitudinale barriè-

res die leiden tot discrimina-

tie, waardoor de rechten van 

personen met een handicap 

ernstig worden aangetast. 

Bescherming tijdens noodsituaties op gezond-

heidsgebied: personen met een handicap wor-

den onevenredig hard getroffen door noodsitua-

ties op het gebied van de volksgezondheid, zo-

als de COVID-19-pandemie, omdat er in de nati-

onale draaiboeken voor noodsituaties op ge-

zondheidsgebied geen rekening met hen is ge-

houden. 

Toegang tot volksgezondheidsmaatregelen in 

verschillende sectoren: volksgezondheidsmaat-

regelen bereiken personen met een handicap 

niet omdat de informatie niet op een toegankelij-

ke manier is verstrekt en de specifieke behoef-

ten en situatie van personen met een handicap 

niet in de maatregelen zijn weerspiegeld. 

De resolutie beoogt ook de verbetering van het 

verzamelen en uitsplitsen van betrouwbare ge-

gevens over handicaps om het gezondheidsbe-

leid en de gezondheidsprogramma's van infor-

matie te voorzien. 

In de resolutie wordt een reeks 

maatregelen opgesomd die 

door het secretariaat van de 

WHO moeten worden geno-

men, waaronder de opstelling 

van een verslag over de hoogst 

bereikbare gezondheidsstan-

daard voor personen met een 

handicap vóór eind 2022; uit-

voering van de strategie van de 

Verenigde Naties inzake de in-

clusie van personen met een 

handicap op alle niveaus van 

de organisatie; ondersteuning 

van de opstelling van een mondiale onderzoeks-

agenda inzake gezondheid en handicaps; en 

verstrekking aan de lidstaten van de nodige 

technische kennis en steun voor capaciteitsop-

bouw om in de gezondheidssector een op handi-

caps inclusieve aanpak te integreren. 

uit https://www.who.int/news/item/27-05-2021-a-

new-landmark-resolution-on-disability-adopted-at

-the-74th-world-health-assembly 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis 

versie) 



hem of hij wel begreep wat hij las. Vandaag zou-

den velen je vragen of je nog wel goed bij je ver-

stand was. De brave man was eerlijk en gaf rui-

terlijk toe dat hij de woorden wel snapte, maar de 

betekenis ervan bleef voor hem verborgen. Een 

uitlegger was dus meer dan welkom. 

Hij werd op zijn wenken bediend, want ene Filip-

pus, een van de eerste evangelisten, klom spon-

taan bij hem in de wagen en begon te vertellen 

waarover het Bijbelge-

deelte ging dat hij zo 

ijverig aan het lezen 

was. Jesaja 53 is bij 

ons alom bekend, maar 

dat het lijden van Jezus 

Christus de vervulling 

was van dat woord, 

wisten toen nog maar 

weinig mensen. Dus 

preekte Filippus het 

Evangelie van Gods 

Zoon Die voor de zon-

de van de mensen, ook van deze hoogwaardig-

heidsbekleder, gestorven was en weer opge-

staan. Zo kreeg deze minister van financiën een 

schat die oneindig meer waard was dan alles wat 

er in de Ethiopische schatkist zat. Hij liet zich do-

pen en er staat geschreven dat hij zijn reis naar 

huis in blijdschap verderzette. 

Het mooiste aan dit voorval is, dat hij die eerder 

niet in de tempel mocht komen, nu zelf een tem-

pel werd van de Heilige Geest. Eerst mocht hij 

God niet naderen; nu was God Zelf naar hem 

toegekomen om in hem te wonen. Wat een won-

der! De Geest van God wil thuis zijn in het hart 

van ieder die gelooft, met of zonder handicap, 

wat die ook zijn mag. 

JOHANNES 

De man over wie deze geschiedenis gaat - zijn 

naam kennen we niet -, zouden we vandaag be-

stempelen als 'iemand met een beperking'. Hij 

was een van de naaste medewerkers van de ko-

ningin van Ethiopië; en zoals dat dikwijls het ge-

val was in die tijd, ging dit ten koste van zijn 

mannelijkheid. Hij mocht dan al een hoge functie 

hebben, toch leefde hij daardoor min of meer in 

de schaduw van de gemeenschap. 

We gaan terug naar de 

tijd kort na het begin 

van de kerk. Weer zat 

er in Ethiopië een konin-

gin op de troon, net zo-

als de koningin van 

Sheba die Jeruzalem 

bezocht in de dagen 

van Salomo. Voor zover 

bekend, kwam zij echter 

niet naar Jeruzalem. 

Haar minister van finan-

ciën, een zeer invloed-

rijk heerschap dus, deed dat wel. Zo te zien 

moest hij daar ook alle reden toe gehad hebben. 

Hij was namelijk voor een van de drie grote fees-

ten naar Jeruzalem gereisd om God te aanbid-

den. We mogen dus aannemen dat hij Jood was, 

of zich tot het Jodendom bekeerd had. Natuurlijk 

kon bij deze gelegenheid een bezoek aan de 

tempel niet ontbreken, maar daar kwam zijn 

'beperking' om de hoek kijken. Als eunuch kon hij 

wel naar de tempel kijken, in de schaduw van de 

tempel staan; er binnengaan was evenwel geen 

optie. Toch nam hij daar blijkbaar genoegen 

mee. 

En wat doe je dan om de tijd te doden op zo'n 

lange reis terug naar Ethiopië? Lezen. Niet in 

stilte, maar hardop, zodat iedereen het kon ho-

ren. Terwijl hij zo in de Schrift las, vroeg iemand 
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