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Heb je  hierover vragen of is er iets waarmee we 
kunnen helpen, laat het ons gerust weten.  
 
We willen heel graag dat deze Bijbelgroep mee 
helpt zodat mensen op eigen niveau meer van 
de Here Jezus horen. 
  
--Gemeenten en Gehandicapten vzw  
contact@geng-info.be 
 

Hier zijn de data tot juni 2023:  
 
15 januari 2023 
19 februari 2023 vanaf 12:30u 
19 maart 2023 vanaf 12:30u 
16 april 2023 vanaf 12:30u 
21 mei 2023 vanaf 12:30u 
18 juni 2023 vanaf 12:30u 
 
en dan is het alweer zomer.  

Gezegend en gelukkig 2023! 
2022 is alweer voorbij!  Het was een bewogen jaar, ook voor G&G 
vzw maar wij willen vooral dankbaar zijn!  Dankbaar dat de Bijbelclub 
weer kon doorgaan, dankbaar voor iedereen die een hart heeft voor 
het werk van G&G vzw, dankbaar voor de 2 nieuwe medewerkers die 
ons vervoegd hebben.  Dankbaar voor de vele vrijwilligers!  Dankbaar 
voor JOU! 
Dankbaar voor Jezus Die ook stierf voor onze broers en zussen met 
een mentale en fysieke beperking. 
Wij wensen jou en jouw familie het allerbeste voor 2023!  Al weten we 

niet wat het nieuwe jaar brengen zal, wij weten dat Jezus Dezelfde is gisteren, vandaag en mor-
gen.  In Hem vinden wij onze vreugde, Hij is onze hoop en Hij geeft ons vrede.   

Marc, Thérèse , Joke en Annemarie 

 

 
Het tijdstip van de Bijbelclub willen we daarom 
wat aanpassen zodat misschien meer mensen 
gemakkelijker vervoer kunnen organiseren, 
maar de gezelligheid met elkaar groeit.  
Vanaf februari 2023 komen we met de Bijbel-
club samen op elke 3de zondag van de 
maand, maar niet vanaf  15 uur, maar wel van-
af 12.30 uur dus na de samenkomsten in de 
kerken.   
Rond 12.30 uur gaan we samen iets eten. We 
laten u nog weten of u zelf een boterhammetje 
moet meebrengen.  
 
Rond 13.00 uur beginnen we dan met het pro-
gramma  
Rond 14.00 uur ronden we dan onze middag 
af.   

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


Doordenkers 

Ik zou willen voorstellen dat 
geloofsgemeenschappen het denken over 
handicaps veranderen, het gesprek veranderen. 
Door een gesprek worden ideeën, visies, 
machtsmechanismen, strategieën van zorg, 
enz. overgedragen en gedeeld Het is geen 
toeval dat vragen over toegankelijkheid voor 
gehandicapten zo nauw verbonden zijn met 
houdingen en opvattingen. Het zijn vaak onze 
relaties met mensen die ons uitdagen onze 
houding te herzien. 

Ons denken en onze houding zou kunnen 
wijzigen op drie gebieden: 
* handicap als een &quot; probleem & quot; dat 
we willen uitwissen of oplossen, 
* handicap als iets dat niet ban &quot;ons&quot; 
is , dat vervolgens worden als een ideaal dat is 
vastgesteld door niet-gehandicapte mensen 
* handicap als iets dat alleen maar moet worden 
aangepast en &quot;getolereerd&quot;. Of waar 
de niet 
gehandicapte persoon goedheid en hulp biedt 
maar niet verwacht dat hij/zij zelf kan geholpen 
of geliefd kan worden door de persoon met 
handicap. 
(bewerkt uit Journal of Religion, Disability &amp; 
Health Publication) 
 
Gehandicapten pastoraat is geen dienst aan 
gehandicapten als mensen met een handicap 

Dag iedereen, 
 
Ik ben Joke Baum, 41 jaar 
en woon in Bree.  
Zelf ben ik lid van de Bijbel-
gemeente Ebenezer.  
De bijbelclub is door een 
oudste van onze gemeente 
onder de aandacht ge-
bracht, voor onze dochter 
Kirana, die zelf ook een be-

perking heeft. Natuurlijk zijn we dan ook eens 
een kijkje gaan nemen hoe dit allemaal in zijn 
werking gaat. Iets meer dan een jaar, gaat Ki-
rana nog steeds graag.  
Zelf wil ik binnen de bijbelclub ook mee dienen 
door te helpen bij het programma wat voorzien is 
en eventueel activiteiten begeleiden. Ik hoop 
hiermee dat de gasten de Here Jezus op hun 
niveau nog beter mogen leren kennen.  

Hallo, 
 
ik ben Annemarie Bol, ik ben 
woonachtig in Genk en ga 
naar de Bijbelgemeente 
Ebenezer. 
Ik ben getrouwd met Erik. Sa-
men hebben we 3 volwassen 
jongens en intussen 3 doch-
ters erbij gekregen, en we mo-
gen genieten van 4 kleinkinderen. 
Afgelopen zomer kwam ik in contact met 
Thérèse en kwamen we ook in gesprek over 
haar bediening Gemeenten en Gehandicapten. 
Van het een kwam het ander en nu dien ik  mee 
op de achtergrond door o.a. de administratie bij 
te houden en sociale media te volgen. 
Af en toe kom ik ook op de Bijbelclub om bijvoor-
beeld te helpen met het knutselen. Graag tot 
ziens!  

Onze nieuwe medewerkers 

stellen zich even voor 

Ook in de BijbelClub herdenken we de 

geboorte van Jezus 

Met een verhaaltje van Thérèse 
en 

wat lekkers van Carine  
en  

de koffie van Anne 



“BUILDERS CONNECTING - 

CELEBRATING THE KINGDOM OF GOD” 

Bouwers verbinden om het Koninkrijk van God te vieren. 

Een weerkerend event waarbij leiders van nationale Evangelische Allianties en allerlei Christelijke 

Organisaties elkaar vinden voor opbouw, bemoediging en training.   

Ikzelf (Thérèse) ben al heel regelmatig aanwezig 
geweest om vooral het Network rond handicap 
te vertegenwoordigen.  

De stuurgroep (zie foto) had ervoor gekozen om 
niet alle partners van EDN uit te nodigen maar 
zelf prominent aanwezig te zijn en te “infiltreren” 
in allerlei andere netwerken.  
Er waren ong. 18 verschillende netwerken aan-
wezig (voor info zie https://www.europeanea.org/
networks ). Er wordt heel wat werk verzet op 
christelijk gebied in Europa en in de wereld.  
Ons aandeel bestond erin  dat we op de tweede 
dag, in een 5 tal minuten ons werk mochten 
voorstellen waarna ook voor ons gebeden werd. 
In diezelfde namiddag konden andere deelne-
mers luisteren naar een meer gedetailleerde uit-
leg over ons werk en konden ze ook vragen stel-
len.  
Tijdens de avond bijeenkomst heeft Martina(D) 
volop verteld over haar initiatief om mensen met 
een fysieke handicap uit de oorlogsgebieden van 
Oekraïne te evacueren.  
Maar nog een heel belangrijk aspect was de on-
officiële ontmoetingen tussendoor en bij de 
maaltijden.  Er waren goede gesprekken over,-
samenwerking met het Netwerk (World without 
Orphans) over wezen of verwaarloosde kinderen 
in en buiten Europa.  

Tijdens de avond bijeenkomst heeft Martina(D) 
dan volop verteld over haar initiatief om mensen 
met een fysieke handicap uit de oorlogsgebieden 
van Oekraïne te evacueren.  
Maar nog een heel belangrijk aspect was de on-
officiële ontmoetingen tussendoor en bij de maal-
tijden.  Hele goede gesprekken, samenwerking 
met het Netwerk (World without Orphans) over 
wezen of verwaarloosde kinderen in en buiten 
Europa.  
Een goed gesprek met één van onze stuurgroep 
leden,  monde uit in een artikel in CNE (https://
cne.news/artikel/2151-church-struggles-to-
include-people-with-disability).  
Op deze foto ziet u de vertegenwoordigers van 
allerlei werk in België. O.a.  de Evangelische Alli-
antie, het Media netwerk, Gave Veste, EJV en 

Kindernetwerk. (Childrens Ministry).  
Dit maakt mij enorm blij omdat we eindelijk van-
uit België ook nog betere banden ontwikkelen 
met alles wat in Europa in naam van de Here ge-
beurt.  
We hopen dat Europa en dus ook België  dichter 
naar de Here Jezus zullen groeien, ondanks alle 
ellende om ons heen. Bidt u ook mee voor ons 
continent.  

Disability ministry is not disability ministry unless the disabled are ministering’  - Joni Eareckson Tada 

(vertaling …) Gehandicapten pastoraat  is geen dienst aan gehandicapten als mensen met een 

handicap niet mee in de dienst staan van het pastoraat.    (vertaling aangepast door M.T.Swinters)  



In de Bijbel zien we dikwijls dat de jongere, of de 

jongste, belangrijker wordt dan de ouderen in 

een gezin. Het kleine krijgt meer dan eens voor-

rang op het grote. Denk maar aan Jakob en 

Ezau, David met zijn zeven oudere broers, en 

natuurlijk Jozef, een van de stamvaders van Isra-

ël. Vaak wordt de jongste in een gezin zo ver-

troeteld dat hij/zij uit-

groeit tot een verwend 

nest. Dan lijkt het bijna 

of ouders de periode 

van het grootouder-

schap AL BEREIKT 

HEBBEN. Maar of het 

altijd een voordeel is om 

de jongste te zijn, ik durf 

het te betwijfelen. 

Kijk naar David; zijn 

broers hadden het er 

best moeilijk mee dat hij door Samuel gezalfd 

werd, en niet de oudste of een van de anderen. 

Dat lieten ze hem maar al te goed weten. Als hij 

door zijn vader naar hen toegestuurd wordt, krijgt 

hij er behoorlijk van langs, zeker als hij meer wil 

weten over Goliath, die het leger van Israël be-

spot. De broers vinden dat hij zich maar beter 

met de schapen van pa kan bezighouden dan te 

willen vechten. Het is pas later, als hij moet 

vluchten voor Saul, dat zij zich achter David 

scharen en onder zijn bevel komen. 

 

Moldavië 
Katleen Kerschkamp, een jonge vrouw, werkt in 

Moldavië, een land met veel armoede, corruptie 

en alcoholproblemen. De actieve bevolking is 

klein; er zijn zeer veel kinderen die vaak op-

groeien bij hun grootouders. Kinderen in kwets-

bare situaties zijn een doelwit van de mensen-

handel! Kathleen brengt veel tijd door in het 

"meisjeshuis".  

In dit huis/appartement staat God centraal en 

Katleen kan de meisjes veel aandacht geven. Zij 

helpt ook praktisch in twee kerken (Riscani en 

Saptebani) en brengt tijd door met kinderen met 

een beperking en houdt ook bijbelsamenkom-

sten met 3 volwassenen met een beperking. 

Heer, mag ze nog veel liefde verspreiden!   (uit 

Samen 20/11/22 EAV) 

Column  

DE JONGSTE ZIJN 

En wat te zeggen van Jozef? Voor Benjamin ge-

boren werd, was hij het kakernest, de bedorven 

stinker met zijn fantastische dromen en prachti-

ge mantel die hij van vader Jakob had gekregen. 

Hij zou uiteindelijk gelijk krijgen. Maar daar ging 

wel een en ander aan vooraf: door zijn broers 

verkocht, onterecht in de gevangenis gegooid en  

straal vergeten. En het 

bedrog van Jakobs ei-

gen kinderen tegenover 

hun vader houd je bijna 

niet voor mogelijk. Uit-

eindelijk wordt Jozef zo-

wat de machtigste man 

in Egypte, een vreem-

deling in een vreemd 

land. 

Nee, de jongste zijn was 

en is lang niet altijd een voordeel. Maar is dat 

wel het geval voor de oudste? 

Over de oudste Zoon in het gezin van Jozef en 

Maria staat geschreven: ‘Een vreemde ben ik 

geworden voor mijn broeders, een onbekende 

voor de kinderen van mijn moeder’ Hij was ver-

reweg de Oudste, maar heeft Zich als de Jong-

ste doen kennen. Hem mogen wij volgen en die-

nen, als vreemdelingen in een vreemde wereld. 

JOHANNES 


