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Spijt na eerste abortuspil 
ER IS EEN MOGELIJKE WEG TERUG!

17 jaar en 
ongewenst zwanger

Grote fraude bij abortuscentra

Hoe euthanasie de maatschappij verandert

9 DECEMBER D.V.

DE MARS VOOR 

HET LEVEN 

KOMT ERAAN!
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Goed nieuws voor vrouwen die spijt hebben 
van het slikken van een “abortuspil.” Er is een 
medicijn dat de werking van deze pil mogelijk 
kan terugdraaien. Begin september introduceer-
den we deze abortuspilstopper samen met het 
Nederlands Artsenverbond en abortusinformatie.
nl. In meer dan de helft van de situaties draait het 
middel de werking van de eerste “abortuspil” te-
rug als binnen 72 uur wordt 
gestart met het medicijn.

Het komt geregeld voor dat 
vrouwen vlak na de start van 
een abortusprocedure spijt 
krijgen. 
De druk van de partner en 
familie om het kind te abor-
teren is vaak groot. Dankzij 
de onlangs geïntroduceerde abortuspilstopper 
(APS pil) kan de abortus mogelijk gestopt wor-
den. De APS pil werkt alleen wanneer de tweede 
set pillen nog niet is ingenomen. Het middel is in 
55 tot 65 procent van de gevallen succesvol blijkt 
uit cijfers in Amerika.

De APS pil moet binnen 72 uur na de eerste 
“abortuspil” worden ingenomen. De werking 
van een abortus door middel van het slikken 
van pillen verloopt namelijk in twee stappen. De 
eerste pil remt de werking af van het zwanger-
schapshormoon progesteron. Dit hormoon zorgt 
ervoor dat de zwangerschap in stand blijft. Zo’n 
24 tot 48 uur later zorgt een tweede set pillen dat 
de baarmoeder samentrekt waardoor het nieuwe 
menselijk leven wordt afgestoten. Wanneer 
alleen de eerste “abortuspil” wordt ingenomen, 
blijft 5 tot10 procent van de vrouwen zwanger. 
Dit in tegenstelling tot wat pro-choice informatie 

aangeeft; volgens hen blijft 50 tot 60 procent 
zwanger. 
Anderhalf jaar geleden waren we als Schreeuw 
om Leven op een conferentie in Washington waar 
op deze behandeling werd gewezen. Dat het 
meer dan een jaar duurde voordat we het medi-
cijn in Nederland bekend konden maken, heeft te 
maken met dat er zekerheid moest komen over 

de werking van het middel én 
er huisartsen bereid gevon-
den moesten worden om het 
middel voor te schrijven. 

Inmiddels zijn er verschei-
dene artsen bereid mee te 
werken. Een daarvan is de 
Urker huisarts P. C. Hildering, 
voorzitter van het Nederlands 

Artsenverbond en lid van de Pro Life Raad. Vol-
gens hem laten de ervaringen in Amerika zien dat 
vrouwen “een redelijk succesvolle mogelijkheid 
hebben om hun baby alsnog te behouden. Die 
55 tot 65 procent geslaagde pogingen zijn een 
aanmerkelijke winst; ieder gered kind is er één.” 
Volgens Hildering is het medicijn in principe niet 
schadelijk voor het kindje, maar juist levensred-
dend. Het middel heeft geen hevige bijwerkingen. 
Wel is het belangrijk zo snel mogelijk met het 
slikken te beginnen; na de start van de tweede 
reeks pillen is de abortus onomkeerbaar.
Via onze hulpverlening Er is Hulp wijzen we vrou-
wen in een gesprek op de mogelijkheid van de 
“abortuspilstopper.”

Verhullend  
taalgebruik

KEES & ANNE-MIEKE 
VAN HELDEN

VOORWOORD

Iedereen die wel eens de moeite heeft genomen om 
op de websites van abortuscentra te kijken, komt tot 
de ontdekking dat het woord “kindje” niet voorkomt. 
Eigenlijk best wel raar als je bedenkt dat bij en abortus 
een kindje uit de moederschoot wordt weggenomen.

Wat je wel ziet is dat er zorgvuldig om die waarheid 
heen wordt gedraaid. In plaats van kindje vinden we 
woorden als embryo, foetus, klompje cellen, stukje 
weefsel of zelfs “zwangerschapsproduct.” Ook de me-
dische termen “embryo” en “foetus” kunnen versluieren 
dat er bij een abortus sprake is van het doden van een 
baby.

Ook de overheid is verhullend bezig. Minister Schip-
pers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over 
de ontstane problemen bij de CASA abortuscentra en 
Bloemenhovekliniek het volgende: “Gezien de situatie 
houdt de IGZ intensief toezicht op de patiëntveiligheid, 
kwaliteit en continuïteit van zorg.” De IGZ  staat voor 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het gaat om de 
opmerking “patiëntveiligheid.” De vrouw die voor een 
abortus komt, ís geen patiënt.

Zowel de moeder als het kindje die bij abortuscentra 
terecht komen, zijn geen patiënten. Het zijn
vrouwen in nood en kinderen in levensgevaar. Het is 
heel raar dat de abortusindustrie haar cliënten “patiën-
ten” mag noemen. Sinds wanneer mag een medische 
handeling toegepast worden op een gezonde persoon? 
Dezelfde vraag geldt overigens voor euthanasie. Het 
is verhullend taalgebruik. Wanneer de taal aangepast 
wordt, kan de praktijk gerechtvaardigd worden.

Laten we gewoon benoemen waar het om gaat. Een 
abortus is het beëindigen van het leven van een klein 
kindje. Het blijft verdrietig dat ze daar – soms fraudu-
leus – geld mee verdienen en de Staat er domweg voor 
betaalt.

“...mogelijkheid 
hebben om hun 
baby alsnog te 

behouden.”

De Stichting Schreeuw om Leven komt op 
grond van de Bijbel op voor het ongeboren én 
geboren leven door te strijden tegen abortus 
en euthanasie. De Stichting werkt middels het 
benaderen van de media en leidinggevenden, via 
verspreiding van informatie en via publieke acties. 
Schreeuw om Leven Hulpverlening helpt vrouwen 
bij ongewenste zwangerschap en na een abortus. 
De Stichting houdt zich ook bezig met relatievor-
ming en seksualiteit. Internationaal is de Stichting 
actief in de wereldwijde pro life beweging.

Het magazine ‘Leef’ wordt maximaal zeven maal 
per jaar gratis toegezonden aan hen die belang-
stelling hebben voor het werk en/of de stichting 
financieel ondersteunen.

LEGATEN EN FINANCIËN
Zij die ons speciaal willen gedenken, kunnen  
contact met hun notaris of met ons opnemen.  
Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Schreeuw om Le-
ven is aangemerkt als ANBI instelling.

DANK
Allen die het werk financieel, actief en met gebed 
steunen: Hartelijk dank! 
 
ONTWERP / OPMAAK 
BladenMakers, Houten
Jasper Ellens
Tineke Tramper

Hulp bij zwangerschap  
en na een abortus
 

Hulptelefoon: 035 621 42 05
e-mail hulpverlening:
contact@erishulp.nl
internet: www.erishulp.nl

 
Stichting Schreeuw om Leven
Ruitersweg 37a 
1211 KT Hilversum
tel. 035 624 43 52 
IBAN: NL41 INGB 0000 0090 79
e-mail: info@schreeuwomleven.nl
www.schreeuwomleven.nl

Colofon

Vraag gratis extra exemplaren 
aan om uit te delen!

KEES VAN HELDEN

Abortuspilstopper biedt hoop  
voor vrouwen met spijt

035-6214205
contact@erishulp.nl
www.erishulp.nl
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Vervoer naar 
de Mars
We zijn dankbaar voor de mooie 
ontwikkeling dat vanuit steeds 
meer plaatsen busvervoer wordt 
opgezet door werkgroepen en 
scholen. Voor een recent over-
zicht en aanmeldmogelijkheden, 
verwijzen we naar www.schreeuw-
omleven.nl/busvervoer. Ook het 
vervoer per trein en auto raden we 
aan. Het Malieveld ligt tegenover 
het Centraal Station. Onder het 
Malieveld is een parkeergara-
ge met 500 plaatsen. Meer 
informatie en een  
routebeschrijving vindt u 
op onze website.

Het programma begint 
om 12.00 uur. Wees op 
tijd. Vanaf 11.00 uur 
staan de gast- 
dames en -heren 
klaar om u te  
verwelko-
men.

Op het moment van schrijven 
overheerst de dankbaarheid. 
Als team van Schreeuw om 
Leven en Er is Hulp mochten 
we het land in voor 13 regio-
avonden. Daar zijn meerdere 
nieuwe lokale werkgroepen 
uit ontstaan. Verder mochten 
en mogen we een groot aantal 
spreekbeurten geven op chris-
telijke middelbare scholen. 
Alles in aanloop naar de Mars 
voor het Leven die we D.V. op 
zaterdag 9 december houden 
op het Malieveld in Den Haag. 

VRIJWILLIGER WORDEN  
BIJ DE MARS
Na eerdere oproepen mochten 
we een aantal aanmeldingen 
ontvangen, waarvoor dank. 
Maar het zijn er nog niet vol-
doende. Op dit moment is de 
stand van zaken: 
• Gastdames/gastheren (60 

nodig, 7 aanmeldingen)
• EHBO (6 nodig, 3 aanmeldin-

gen)
• Schoonmakers toiletten (5 

nodig, 3 aanmeldingen)

ORDEDIENST
Aanmelden voor de ordedienst 
stellen we zeer op prijs, maar is 
niet noodzakelijk. Bij aankomst 
op het Malieveld worden alsnog 
mannen gevraagd om in de 
ordedienst mee te helpen. Van 
de politie dienen namelijk één 
op de tien deelnemers aan de 
mars betrokken te zijn bij de 
ordedienst. Ordedienstmede-
werkers krijgen een veiligheids-
hesje en een instructiekaart. De 
vooraf aangemelde ordedienst-
vrijwilligers willen we ook graag 
inzetten bij het uitdelen en weer 
innemen van hesjes en instruc-
ties. Meld u dus aan als u wilt 
helpen uitdelen.

Mars voor het Leven  2017
ALBERT HOLTVLUWER

FINANCIËLE  
ONDERSTEUNING
Vanwege de groei 
van de mars moeten 
we meer voorbereidin-
gen treffen, zoals (invaliden-)toilet-
ten, aanleg van watertoevoer, betere 
geluidsinstallatie en verlichting, een 
groot scherm waarop iedereen ook op 
wat grotere afstand kan zien wat er op 
het podium gebeurt, aggregaten, meer 
demonstratiematerialen, bewaking, 
dranghekken, rijplaten, pagodetenten, 
logistieke coördinatie van busvervoer, 
muzikale begeleiding, voldoende 
veiligheidshesjes voor de ordedienst, 
portofoons en bewaking in de nacht van 
vrijdag op zaterdag.

De huur van het Malieveld (6.000 euro) 
is gesponsord en ook het risico van 
de catering wordt door de cateraar op 
zich genomen. Wilt u als organisatie 
een van bovenstaande onderdelen voor 
uw rekening nemen of meer informatie 
daarover? Neem dan contact op met 
Kees van Helden via kees@schreeuw-
omleven.nl of 035-624 43 52. Verder 
houden we op 9 december een collecte 
om de overige onkosten te dekken. Ook 
vooraf kunt u steunen met een gift via 
de website.

EVEN VOORSTELLEN: 
Albert Holtvluwer (26)

Het had van mij niet gehoeven, maar ik weet 
dat het goed is om me als nieuwe werk-

nemer van Schreeuw om Leven voor te 
stellen. Laat ik beginnen met 

mijn motivatie: 
 

Ik ben er diep van 
overtuigd dat God de 
Schepper van hemel 
en aarde is en dat 
Hij in Zijn wijsheid 
ons Zijn Woord heeft 

gegeven. Gemotiveerd 
door Zijn liefde, wil ik me 

gehoorzaam opstellen en 
mijn tijd besteden om mijn naas-

te vooruit te helpen. Ik ben dankbaar dat ik 
sinds november 2016 in dienst mag zijn als 
office- en eventmanager bij Schreeuw om 
Leven. Dat houdt in dat ik evenementen orga-
niseer en ondersteuning biedt bij de kan-
toorwerkzaamheden. Zo mag ik me inzetten 
voor de bescherming van het (ongeboren) 
leven. Als ik terugkijk, ben ik hierop voorbe-
reid door studie en ervaring. Ik mocht HBO 
Vrijetijdsmanagement doen en afstuderen 
in Eventmanagement. Waardevolle ervaring 
heb ik onder andere opgedaan tijdens een 
jaar stage bij Jaarbeurs Utrecht en tijdens 
2,5 jaar bij stichting The Passion Ommen.

Ik ben geboren en getogen in het mooie 
Ommen en sinds begin 2017 woonachtig in 
Baarn. Dankbaar ben ik voor mijn familie: 
vader, moeder, oudere zus, twee jongere 
broertjes en een jonger zusje. Steeds meer 
besef ik het (levens)belang van het evange-
lie. Daarom ben ik heel dankbaar voor mijn 
christelijke opvoeding en iedereen die God 
daarbij betrokken heeft. Van jongs af aan is 
voetballen mijn hobby geweest. Vanwege 
een blessure heb ik de voetbalschoenen 
opgeborgen en klimschoenen aangedaan. In 
het dagelijks leven probeer ik deze tekst uit 
Filippenzen 4 toe te passen, met resultaat: 
“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 
verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God; en 
de vrede van God, die alle begrip te boven 
gaat, zal uw harten en uw gedachten bewa-
ken in Christus Jezus.”
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Neem contact op voor meer 
informatie over de vrijwilliger-
staken of kijk op onze website. 
Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar  
albert@schreeuwomleven.nl of 
te bellen naar 035-624 43 52.
 
Samen met alle vrijwilligers 
willen we de dag beginnen  
om 10.30 uur.

D.V. 9 DECEMBER 2017
MALIEVELD DEN HAAG

AANVANG 
12.00 UUR

STILLE
MARS
VOOR HET

VOOR MEER INFORMATIE:  WWW.SCHREEUWOMLEVEN.NL

De waarheid en liefde van
God toegepast op alle 
terreinen van het leven
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“Je hebt 
een zegen 

ontvangen,” 
zegt onze 

verloskundige

LEEF - 7MAGAZINE LEEF • 33E JAARGANG • NR. 6 • OKTOBER 20176 - LEEF MAGAZINE LEEF • 33E JAARGANG • NR. 6 • OKTOBER 2017

Het is 10 december 2016 als we 
samen met onze kinderen meel-
open met de Mars voor het Leven. 
Op dat moment zijn we in verwach-
ting van ons vijfde kindje en het is 
bemoedigend om te zien dat het 
aantal bezoekers per jaar toe-
neemt! Op het plein herkennen we 
de bekende bordjes en spandoeken 
en ons oog valt op een grote poster 
met een lief breed lachend meisje 
met het Syndroom van Down. Juist 
ook voor de bescherming van deze 
levens zijn we hier! We zeggen 
tegen elkaar dat ook wij zo’n kindje 
kunnen krijgen, hoewel niets daar 
nu op wijst…

Op 24 januari wordt onze dochter 
geboren: Jadah Naomi, “God loven” 
en “de liefelijke”: namen die wij al 
lang van tevoren bedacht hadden. 
Als ik haar goed bekijk vallen haar 
amandelvormige oogjes me gelijk 
op. Misschien komt het door de 
bevalling denk ik nog en vraag aan 
de verloskundige van het ziekenhuis 
of het normaal is zo. “Waar denk je 
aan?” vraagt ze, en aan haar blik zie 
ik dat zij ook iets gezien heeft. Ik 

kijk naar mijn man, die ons verbaasd 
aankijkt: hij weet absoluut niet waar 
we het over hebben. Ik zeg niks, 
maar de verloskundige vraagt het 
nog een keer: “wat zie je dan?” Ik 
aarzel even, want als ik het uit-
spreek, dan is het er ook… “Down,”  
zeg ik uiteindelijk, “ik denk dat ze 
het Syndroom van Down heeft.” “Ik 

denk het ook” zegt de verloskundi-
ge van het ziekenhuis, en ook onze 
eigen verloskundige knikt.

We worden overspoeld door heel 
veel emoties die allemaal over 
elkaar heen lijken te buitelen: 
blijdschap, opluchting, schrik, be-
zorgdheid, want “Down” dat is toch 
ongeveer hetzelfde als hartproble-

men, zoveel wisten we nog wel. We 
kijken opeens met andere ogen naar 
onze dochter: zou ze wel gezond 
zijn? Wat als ze hartproblemen heeft 
en allerlei andere complicaties? Hoe 
nu verder? Hoe in de toekomst?

Op dat moment zien we maar één 
weg en roepen naar onze Hemelse 
Vader: “Heere God, geef ons dubbe-
le liefde voor dit kind en dank U dat 
U precies weet wat goed voor ons 
is…!”. Als we later met de andere 
kinderen bij haar staan en zij haar 
vol bewondering hebben bekeken, 
zeggen we voorzichtig dat ze een 
bijzonder zusje hebben gekregen. 
De oudste twee schrikken, maar 
Seth zegt nadat we het uitgelegd 
hebben: “ze is toch gewoon lief?” 
We merken ook dat onze kinderen 
een heel verkeerd beeld hebben 
van wat nu precies het Syndroom 
van Down is. Als we hier later over 
doorpraten en we diverse sites en 
filmpjes hebben laten zien, is de 
reactie unaniem: ze is prachtig en 
wordt in liefde ontvangen! Thuis 
gekomen leest mijn man met de 
kinderen Psalm 23 waardoor allerlei 

emoties loskomen en een prachtig 
gesprek ontstaat: Hij is onze Herder, 
Hij is er altijd bij, wat er ook gebeurt! 
Ze bespreken bijvoorbeeld of het 
verdriet dat ze hebben terecht is en 
voelen zich gedragen en bemoedigd 
door het Woord van onze God en 
Zijn aanwezigheid.

We gaan gelijk een medische molen 
in, maar onze dochter blijkt geluk-
kig kerngezond te zijn. Als Jadah 
’s morgens in het ziekenhuis bij 
me wordt gebracht voel ik zoveel 
liefde voor haar! “Je hebt een zegen 
ontvangen,” zegt onze verloskun-
dige, “een bijzondere zegen, maar 
wel een zegen.” En zo is het ook! 
We lazen ergens: “de diagnose slaat 
in als een bom, maar dan heb je 
gelijk ook het ergste gehad…” In de 
periode die volgt, weten mensen in 
onze omgeving soms niet hoe ze 
moeten reageren, en vragen zelfs 
of ze ons wel moeten feliciteren. 
“Zeker!” zeggen we dan, “we hebben 
toch een kind gekregen?” We voelen 
ons gedragen door de gebeden om 
ons heen en krijgen heel veel kaar-
ten, berichtjes en mailtjes. Mooie 

gesprekken volgen met mensen 
uit onze woonplaats die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Ook mogelijk-
heden om te getuigen van Zijn plan 
met ons en we merken dat Jadah 
voor een heel aantal mensen al tot 
zegen is geweest.

Hebben we dan geen zorgen?  
Zeker, er blijven onderzoeken  
lopen, Jadah krijgt fysiotherapie  
en logopedie en we moeten regel-
matig voor controles naar het zie-
kenhuis. En wat de toekomst brengt, 
weten we niet. Natuurlijk hopen 
we dat ze leert fietsen en schrijven 
en dat ze straks naar de reguliere 
basisschool kan. Maar misschien 
gaat dat allemaal ook niet. We 
maken ons er nog niet zo druk om 
en houden ons vast aan de woor-
den van Jezus zelf uit Mattheus 6: 
maak je geen zorgen voor morgen! 
We zouden tegen alle vrouwen die 
tijdens de zwangerschap horen over 
een mogelijk Down-kindje en zich  
voor een keus gesteld zien, willen 
zeggen: als je kiest voor abortus 
heb je alleen het verdriet en het 
gemis; als je je kindje houdt heb 

je zorgen, maar juist ook zoveel 
blijdschap!

Waar we ons grote zorgen over 
maken is dat Nederland de kant van 
Denemarken en IJsland op gaat. Is 
er nog wel plaats voor kinderen met 
een beperking? Of gaan we naar 
een Down-vrije samenleving? Het 
raakt ons diep als de geneticus Kári 
Stefánsson zegt: “Het Syndroom 
van Down is bijna uitgeroeid in onze 
samenleving.” Uitgeroeid…! Onze 
dochter zou dus bij voorbaat geen 
kans hebben en had “uitgeroeid” 
moeten worden… Laten we als chris-
tenen eensgezind op de bres staan 
voor het leven, een helder Bijbels 
tegengeluid laten horen en opko-
men voor wat nog geen stem heeft 
én waarvoor geldt: “Maar het dwaze 
der wereld heeft God uitverkoren, 
opdat Hij de wijzen beschamen zou; 
en het zwakke der wereld heeft God 
uitverkoren, opdat Hij het sterke 
zou beschamen. En het onedele der 
wereld, en het verachte heeft God 
uitverkoren, en hetgeen niets is, 
opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou 
maken” (1 Kor. 1:27 en 28).

TALITHA BIJKERK

Onverwachts een kindje 
met syndroom van Down

“We kijken 
opeens met 
andere ogen 

naar onze 
dochter”
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“Schippers ontkent 
dat ze benaderd is 
voor een uitleg en 

klaagt haar nood in 
de media.”Het Nederlands Dagblad bracht de 

miljoenenfraude aan het licht bij de 
abortuscentra van CASA. Er is voor 
maar liefst een bedrag van 5,9 mil-
joen euro gefraudeerd in de periode 
van 2001 tot en met 2014. Geld dat 
betaald is door de belastingbetaler 
(abortus wordt immers gefinan-
cierd vanuit een speciale pot van 
de overheid). Geld dat door u en mij 
wordt afgedragen. De medeverant-
woordelijke in deze zaak is Bert van 

Herk, de voormalig CASA-di-
recteur die in juli 2015 

weg moest, maar 
desondanks 

toch de lieve 
som van € 

465.000 
meekreeg.

Deze 
fraude 
staat niet 
op zich-

zelf. Ook 
de Bloemen-

hovekliniek 
in Heemstede 

blijkt in dezelfde 
periode voor € 800.000 

gefraudeerd te hebben, meldt 
het Nederlands Dagblad. Dit onder 
leiding van directeur Thea Schip-
pers. De vrouw die in 2016 nog een 
lintje kreeg voor haar abortushulp-
verlening. Haar inzet voor vrouwen 
in nood. Een lintje voor het doden 
van kinderen in de moederschoot. 
Vrouwen die ongewenst zwanger 
zijn, zijn inderdaad in nood. De 
meest gehoorde reden voor een 
abortus zijn de financiën. Als we 

in Nederland voor deze vrouwen 
geen andere oplossing hebben dan 
het doden van hun kindje, dan zijn 
we moreel failliet. Ze ging in de 
tegenaanval en beschuldigde het 
Nederlands Dagblad van laster.

Mevrouw Schippers werd de afgelo-
pen maanden meermaals benaderd 
door het Nederlands Dagblad voor 
een reactie op de bevindingen van 
het grondige onderzoek dat deze 
krant uitvoerde. Ze reageerde niet. 
Het valt ook heel lastig uit te leggen 
dat je te hoge declaraties hebt 

ingediend, dat je volgens de norm 
niet de juiste mensen in dienst had 
voor het toedienen van een narcose 
en zo vrouwen in gevaar hebt ge-
bracht. Dat je geld verdient aan het 
doden van kinderen in de moeder-
schoot lijkt me sowieso niet uit te 
leggen… Het is onvoorstelbaar dat 
er naast die kinderen geen slachtof-
fers gevallen zijn onder de vrouwen.

Als reactie kruipt de directeur 
van de Bloemenhovekliniek in de 
slachtofferrol. Schippers ontkent 
dat ze benaderd is voor een uitleg 
en klaagt haar nood in de media dat 

het aantal abortusbehandelingen in 
haar centrum is toegenomen door 
de problemen bij concurrent CASA. 
Hierdoor is de druk op de “artsen” 
zorgwekkend toegenomen en zijn 
er langere wachttijden voor abor-
tussen op kinderen van 19 weken of 
ouder. En dat kan ertoe leiden “dat 
een moeder straks opgezadeld zit 
met een kind dat ze niet wil”,... zegt 
abortusarts Janna Westerhuis.

Onvoorstelbaar, wát een pijnlijke 
redenatie. We hebben het hier over 
kinderen die bij 19 tot 20 weken al 
22 centimeter groot zijn, ongeveer 
250 gram wegen, kunnen voelen, 
horen, schoppen, en alleen nog 
maar hoeven te groeien. Er wordt 
gepraat alsof het over een gezwel 
gaat dat moet worden weggehaald. 
Er wordt niet verteld dat zo’n kindje 
via de methode dilatatie en evacua-
tie (D & E) uit de baarmoeder wordt 
verwijderd. In gewoon Nederlands 
betekent dat: in stukken geknipt en 
in delen verwijderd en vernietigd.

Menig hart huilt van echtparen die 
ongewenst kinderloos zijn. Kunnen 
we in Nederland deze ongewens-
te kinderen en ouders met een 
kinderwens niet dichter bij elkaar 
brengen?

De media lijken te zijn gezwicht 
voor de slachtofferrol van Thea 
Schippers. Niet de fraude is nieuws, 
het doden van kinderen is geen 
nieuws en voor de gevolgen van een 
abortus is al helemaal geen ruimte. 
Laat staan dat er gepleit wordt 
om ongewenste kinderloosheid in 

verband te brengen met ongewenste 
zwangerschappen. Werkdruk, wacht-
lijsten en wie-weet opgezadeld zitten 
met een ongewenst kind, dat is wat 
de Nederlandse mainstream media 
nieuwswaardig vinden.

Ook mijn hart huilt. De gekozen 
tactiek van Thea Schippers lijkt te 
werken. De aandacht voor de fraude 
bij de Bloemenhovekliniek is weg… 
Als het aan mij ligt, aan ons, aan 
iedereen die het leven het bescher-
men waard vindt, zou mevrouw 
Schippers vervolgd moeten worden. 
Voor haar fraude, halve waarheden en 
misplaatste slachtofferrol. Haar lintje 
inleveren, lijkt me een goed begin.

KEES VAN HELDEN

“Vrouwen die 
ongewenst 

zwanger zijn, 
zijn inderdaad 

in nood.”

Aanval lijkt de 
beste verdediging...
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Fraude in kaart gebracht
Gedurende de periode 2001 tot en met 2014 werden bij 
CASA abortuscentra 52.000 abortussen uitgevoerd en 
werd er voor € 5.900.000 gefraudeerd. Bij de Bloemenho-
vekliniek werden in dezelfde periode 15.000 behandelin-
gen uitgevoerd en werd er voor een bedrag van bijna 
€ 800.000 gefraudeerd door teveel te declareren. Het 
Nederlands Dagblad maakte de aanklachtsbrief van 
Thea Schippers openbaar en plaatste daarnaast ook hun 
weerleggingen met een gedetailleerde verantwoording. 
Hieruit blijkt onomwonden dat Thea Schippers de media 
op het verkeerde been heeft gezet en de Nederlandse 
samenleving glashard voorliegt.

Dit artikel staat ook op onze website. Via de online versie 
kunt u de achterliggende links naar artikelen en onder-
zoek van onder andere het Nederlands Dagblad bekijken.
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“Niet de 
fraude is 
nieuws, 

noch het 
doden van 
kinderen.”
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“Als de pil maar makkelijk en 
gratis te krijgen is, worden min-
der vrouwen ongewenst zwanger 
en vragen ze niet om abortus.” 
Deze bewering lijkt logisch, en 
wordt daarom vaak gebruikt om 
abortus terug te dringen. Maar 
de praktijk is anders, zo blijkt uit 
nieuw onderzoek onder Britse 
tieners. Meer anticonceptie 
leidt niet tot minder abortussen, 
integendeel.

Uit een onderzoek in Groot-Brit-
tannië, gepubliceerd in de Journal 
of Economics, blijkt dat minder 
voorlichting en minder gratis 
anticonceptie juist hebben geleid 
tot een opmerkelijke afname van 
het aantal tienerzwangerschap-
pen. Dat is zelfs gedaald tot het 
laagste niveau sinds 1969.

De regering in Groot-Brittannië 
heeft in 1999 een omvangrijk pro-
gramma gelanceerd om het grote 
aantal tienerzwangerschappen 
aan te pakken. Het percentage 
tienerzwangerschappen bleef 
echter ongeveer constant tot 

2008. Als gevolg van de financiële 
crisis in dat jaar was er minder 
geld beschikbaar voor voorlich-
ting over en promotie van anti-
conceptie. En vanaf 2010-2011 
stopte de subsidie helemaal. 
Desondanks daalde het aantal 
abortussen tussen 2008 en 2014 
met meer dan 40 procent.

De onderzoekers David Paton 
en Liam Wright analyseerden in 
149 plaatsen het aantal tiener-
zwangerschappen. Maar steeds 
kwamen ze tot dezelfde conclu-
sie: ingrijpende bezuinigingen in 
voorlichtingsprogramma’s over 
anticonceptie lieten een aantoon-
bare vermindering van abortus- 
en zwangerschapspercentages 
bij tieners zien. De onderzoekers 
waren zo verrast dat ze op zoek 
gingen naar verklaringen.
Een van die verklaringen ligt voor 
de hand: als je makkelijk of gratis 
toegang hebt tot anticonceptie, 
maakt dat de drempel lager om 
jonger of vaker seks te hebben.

Bron: NPV zorg

“Drempel lager 
om jonger of 
vaker seks te 

hebben.”

Op 21 augustus legaliseerde het Grondwettelijk Hof 
van Chili abortus. Tot dan toe had Chili een totaalver-
bod op de procedure, net als Nicaragua en drie andere 
staten. “Een stap in de goede richting”, beoordeelde1 
Nederlands subsidieblad OneWorld de legalisering. Een 
stap in de verkeerde richting, kun je beter zeggen. Niet 
alleen vanwege principiële redenen, ook cijfers tonen 
aan dat een abortusverbod op alle vlakken levens redt.

AFNAME MOEDERSTERFTE
Er was eerder een periode van legale abortus in Chili, 
tussen 1931 en 1989. In die periode was de moe-
dersterfte hoger dan daarna. In 1989 kwam er een 
totaalverbod en was er een significante afname van de 
moedersterfte2. Volgens de Chileense epidemoloog 
Elard Koch kwam de afname voor een groot deel door 
toegenomen hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. 
Hulp die er kwam toen abortus geen optie meer was. 
De bewering van abortusvoorstanders dat een verbod 
op abortus tot meer doden leidt, klopt dus niet. De 
‘breinaaldmythe’ is wat het is: een mythe.

Dat afschaffing van abortus niet leidt tot meer sterfte, 
toont ook de situatie in Nicaragua. Het land schafte 
in 2006 “therapeutische abortus” af. Dit onder luid 
protest van Nederland: “De abortuswetgeving leidt tot 
meer onveilige abortussen en daarmee mogelijk tot 
meer moedersterfte,” waarschuwde3 ons Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Vanuit deze veronderstelling 
stuurde Nederland dan ook een nieuwe ambassadeur 
naar Nicaragua: Lambert Grijns.

POLITIEKE AGENDA
Meneer Grijns bleek een diplomaat met een politieke 
agenda van “seksuele vrijheid.” Hieronder vallen zaken 
die voor veel – westerse – liberalen gelden als “voor-
uitgang” zoals transgenderisme, condoomverspreiding 
en vrije abortus. De diplomaat tuigde een lobby op 
door parlementariërs te benaderen en pro-abortusor-
ganisaties 650.000 euro te geven. De Nederlandse 
Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, 
kwam zelfs naar Nicaragua om de inwoners ervan te 
overtuigen dat abortus de juiste keuze is.

Het mocht niet baten, de Nicaraguanen wilden perti-
nent niet terug naar “therapeutische abortus.” Daarop 
keerde Grijns onverrichter zake terug naar Nederland 
waar hij recent opdook als woordvoerder van pro-abor-
tusfonds SheDecides. Van een publiek gesprek is het 
helaas nog niet gekomen. Ondanks zijn woordvoer-
derschap weigerde4 Grijns op televisie in debat te gaan 
met Stirezo-woordvoerder Rutger Schimmel.

MEER DAN HALVERING
Terug naar Nicaragua, 11 jaar later, mei 2017. Toen 
publiceerde het Nicaraguaans Ministerie van Volksge-
zondheid de cijfers over moedersterfte5. Wat blijkt, in 
plaats van toegenomen, zoals Nederland vreesde, is 
de moedersterfte in Nicaragua juist gedaald. In 2006 
stierven per 100.000 levendgeborenen nog 93 vrou-
wen, in 2016 waren dit er 38. Ruim de helft minder dan 
tien jaar daarvoor.

STIREZO

1 www.tiny.cc/pag101
2 www.tiny.cc/pag102
3 www.tiny.cc/pag103
4 www.tiny.cc/pag104
5 www.tiny.cc/pag105

ANNEKE MOLLEMA

Nicaragua trotseert 
Nederlandse 
pro-abortuslobby

Dit is dus wat er gebeurt als je 
abortus strafbaar stelt, of beter 
gezegd: dit is wat er gebeurt 
als je het recht op leven van alle 
kinderen erkent. Minder vrouwen 
sterven. Meer vrouwen krijgen 
hulp. En bovenal: de levens van 
honderdduizenden kinderen 
worden gered. Het zou goed zijn 
als de Nederlandse diplomatie 
daarvoor lobbyt in het buiten-
land. En dan graag net zo ijverig 
en vrijgevig als “normaal.”

BRONNEN

Minder anticonceptie 
leidt tot minder abortussen
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GELIJKWAARDIG,  
MAAR NIET GELIJK
Sommige verschillen tussen man 
en vrouw zijn cultureel bepaald. De 
omgeving waarin een kind opgroeit, 
geeft ideeën en verwachtingen 
over wat past bij jongens en bij 
meisjes. Wanneer de stereotypen te 
smal worden gemaakt, herkennen 

mensen zich niet in het beeld dat 
geschetst wordt van hun sekse. Dat 
maakt onzeker en geeft verwarring. 
Maar de sekseverschillen helemaal 
wegpoetsen, geeft nog veel meer 
onzekerheid en verwarring. Juist 
in deze tijd blijkt uit allerlei weten-
schappelijke onderzoeken dat de 
verschillen tussen man en vrouw 

veel groter zijn dan we dachten. Het 
erkennen van die verschillen geeft 
rust en duidelijkheid.

God heeft ons man of vrouw ge-
maakt. Dit ligt vast in onze genen. 
Slechts zeer sporadisch wordt er 
iemand geboren met een onduidelijk 
of dubbel geslacht. Onderzoek naar 
de werking van de hersenen laat 
zien dat mannen in het algemeen 
meer verbindingen tussen het voor-
ste en het achterste gedeelte van de 
hersenen hebben, terwijl bij vrouwen 
de sterkere verbindingen gewoonlijk 
tussen de linker- en rechter hersen-
helften lopen. Dat betekent dat man-

nen logischer denken en een beter 
ruimtelijk inzicht hebben. Vrouwen 
zijn intuïtiever en hebben een 
grotere “emotionele intelligentie.” 
Ze hebben ook een beter geheugen 
voor woorden en gezichten.

God heeft man en vrouw aanvullend 
gemaakt. Samen vormen ze een 
goed team, waarin ze beiden tot hun 
recht komen. God geeft de man en 
de vrouw ieder hun eigen rol op aar-
de, die past bij hoe Hij ze gemaakt 
heeft. Beide zijn even belangrijk en 
even waardevol. De een is niet meer 
of belangrijker dan de ander. Ze zijn 
gelijkwaardig, maar niet gelijk. 

IDENTITEITSONTWIKKELING
Een gezonde seksuele identi-
teit betekent dat je het geslacht 
aanvaardt dat bij je geboorte werd 
bepaald en dat je je er prettig bij 
voelt. Deze identiteit 
begint zich sterk te 
ontwikkelen tijdens 
de pubertijd en wordt 
nog sterker naarmate 
je als tiener seksuele 
aantrekkingskracht 
ervaart. Nieuwsgierig-
heid naar seks is een 
normaal onderdeel 
van dit proces. Hierbij 
is het belangrijk dat 
kinderen en jongeren leren hoe ze 
op een goede manier omgaan met 
deze nieuwe gevoelens en met de 
andere sekse.

Voor een gezonde ontwikkeling 
is het belangrijk dat kinderen zich 
positief identificeren met de rollen 

die zij bij hun eigen ouders zien. Zo-
wel de vader als de moeder spelen 
hierin een rol. Tussen elf en veertien 
jaar heeft de vader een speciale 
rol. Een zoon wil het voorbeeld van 
zijn vader navolgen. Zoals hij met 
vrouwen omgaat en wat zijn vader 
waardeert in een vrouw, zo is een 
zoon geneigd het ook te zien en te 
doen. Een dochter zoekt bevestiging 
in haar rol als vrouw. Deze zoekt ze 
in eerste instantie bij haar vader. 
Als hij haar liefdevol en respectvol 
behandelt, voelt zij zich veilig en ge-
liefd. Dit maakt haar minder vatbaar 
voor de mening van anderen. Ze let 
goed op wat haar vader waardeert in 
een vrouw. Dit vormt haar beeld dat 
zij geneigd is na te volgen. Is haar 
vader afwezig of geeft hij deze be-
vestiging niet, dan is ze erg gevoelig 
voor de bevestiging van jongens. Dit 
maakt haar kwetsbaar.

VERWARRING
Onze omgeving, 
waaronder vooral 
de media, laten 
verwachtingen 
zien over hoe je 
als man of vrouw 
zou moeten zijn 
maar dat kan 
botsen met hoe 
je je voelt en hoe 

je bent opgevoed. Denk bijvoor-
beeld aan de stereotyperingen dat 
jongens macho’s zijn en meisjes 
sexy. Dat kan verwarring geven 
over je identiteit als man of vrouw. 
Bovendien groeien steeds minder 
jongeren op binnen een gezin waar-
in een vader en een moeder samen 

een duidelijke bron van identificatie 
zijn voor zowel jongens als meisjes 
en waar een gezonde wisselwerking 
kan zijn tussen beide seksen.

“Man en vrouw schiep Hij ze.” Van 
deze scheppingsorde, die God 
bepaald heeft, kún je niet afwijken. 
Natuurlijk kun je met de technische 
mogelijkheden van nu lichamelijk 
het proces van geslachtsverande-
ring ondergaan. Maar je identiteit 
als man of als vrouw zit veel dieper 
dan alleen in hormonen, de bouw 
van je lichaam of de cultureel be-
paalde kenmerken. Het ontkennen 
van dit stukje van jezelf brengt geen 
vrijheid, maar juist verdriet, verwar-
ring en onzekerheid. 
Ouderen hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van kinderen en jongeren, om hen 
op te voeden met de waarheid. 
Om ze te bevestigen in hoe God ze 
gemaakt heeft, met eigenschappen 
die uniek zijn voor een ieder van 
hen. We mogen elkaar voorgaan in 
een levende relatie met God en daar 
vanuit de ander omringen met liefde 
en eerlijkheid.

In het begin van de Bijbel staat het er zo eenvoudig: “En God schiep de 
mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze” (Genesis 1:27). Je wordt geboren als jongen of als 
meisje. Dat ligt vast in de genen en uit zich in de bouw van het lichaam 
en het functioneren van het brein. Dit staat zo onomstotelijk vast en toch 
wordt in onze samenleving zelfs hieraan geschud. Heel hard geschud.

Man, vrouw 
of iets er tussenin?
WIETSKE NOORDZIJ/ RAISE UP

Toch echt verschillend

Momenteel klinkt steeds vaker 
de oproep om jongens weer “echt 
jongens” te laten zijn. In de medische 
wereld zijn er steeds meer vakgroepen 
die inzichtelijk maken dat bepaalde 
kwalen bij mannen en bij vrouwen 
verschillende symptomen en een 
ander verloop kennen. Meer kennis 
hierover zorgt ervoor dat we deze 
kwalen eerder kunnen signaleren en 
beter kunnen behandelen. Dit alles 
pleit juist voor een bevestiging van 
de identiteit als man of als vrouw in 
plaats van die te ontkennen.

“Onze omgeving laat 
verwachtingen zien over 
hoe je als man of vrouw 
zou moeten zijn”

“God heeft 
ons man 
of vrouw 
gemaakt”
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De legalisering van euthanasie 
heeft maatschappelijke conse-
quenties. De maatschappij is 
erdoor veranderd. Die gevol-
gen waren lang niet allemaal 
voorzien. Zelfs voorstanders 
van de euthanasiewet geven 
aan dat zij bepaalde effecten 
zeer ongewenst vinden. De 
meest opvallende gevolgen 
van vrije euthanasie zijn het 
ontstaan en de groei van or-
ganisaties, de politieke lobby, 
de marketing van euthanasie, 
de omslag in het denken bij 

het grote publiek en de 
institutionalisering van 

euthanasie.

Bij het in kaart 
brengen van de 
maatschappelij-
ke consequen-
ties moeten we 
er overigens wel 
rekening mee 

houden dat de 
wet voorafgegaan 

is door een ontwik-
keling van decennia. 

Tientallen jaren waarin 
euthanasie steeds meer maat-
schappelijk werd aanvaard 
en vanaf de jaren 90 zelfs al 
door rechters en politici werd 
gedoogd.

ONTSTAAN EN GROEI  
VAN ORGANISATIES
Al in 1973 werd de Nederland-
se Vereniging voor Vrijwillige 

Euthanasie (NVVE) opgericht. 
In 2006 werd, met behoud van 
de afkorting, de naam veran-
derd in Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde. 
De aanleiding tot de oprichting 
was een geval van euthanasie 
in Friesland (de omstreden 
zaak-Postma). Het doel van 
de NVVE is om de dood-op-
verzoek maatschappelijk 
aanvaardbaar te maken. Een 
van de opties in het menu van 

hun website is: “Heeft u een 
doodswens?” De pagina die 
vervolgens opent, begint met: 
“Deze tekst is geschreven voor 
mensen die overwegen hun 
leven op afzienbare termijn te 
beëindigen. Er zijn verschil-
lende manieren om het leven 
te verkorten.  Een consulent 
van de NVVE kan u in een 
persoonlijk gesprek informatie 
geven over de verschillende 
methoden waarmee het leven 
beëindigd kan worden.”

Er zijn meer organisaties die 
euthanasie promoten (zie 
kader), maar de NVVE is in 
Nederland met 167.000 leden 
veruit de grootste. De inkom-
sten van de NVVE, voorname-
lijk uit contributies en giften, 

bedroegen in 2016 meer dan 4 
miljoen euro. 

In 2012 richtte de NVVE de 
Stichting Levenseindekliniek op 
en deze maakt de laatste jaren 
een stormachtige ontwikke-
ling door. De stichting werd 
opgericht met als doel die 
mensen te helpen aan wiens 
euthanasieverlangen niet 
wordt voldaan door de eigen 
arts. Met name de moeilijke 
gevallen op het grensgebied 
van wat wettelijk toegestaan is, 
zoals psychiatrische patiënten, 
kunnen bij de ”kliniek” terecht. 
In 2016 kwamen er bijna 1.800 
hulpvragen binnen. Van deze 
hulpvragen verleende de Leven-
seindekliniek aan 498 personen 
euthanasie. 

Door zorgverzekeraars werd  
€ 4.386.000 aan vergoedingen 
uitbetaald. Aan donaties kwam 
daarboven nog € 426.000 
binnen volgens hun jaarverslag 
2016. Het aantal hulpvragen in 
2017 is nog steeds groeiende 
ten opzichte van 2016.

DE POLITIEKE LOBBY
De lijnen van met name de 
NVVE naar de politiek zijn 
kort. Het eerste initiatiefwets-
voorstel voor euthanasie werd 
in 1984 ingediend door D66 
Kamerlid Elida Wessel-Tuinstra. 
Zij liet zich daarbij adviseren 
door de ethicus Heleen Dupuis, 

LEEF - 15

Euthanasie: de maatschappij 
 is erdoor veranderd

ALEX VAN VUUREN

die op dat moment ook de 
voorzitter was van de NVVE 
(bron: Lourens Looijenga, Over 
de drempel. Euthanasie van 
taboe tot wet, 81). Het Tweede 
Kamerlid dat de verdediging 
van dit wetsvoorstel van me-
vrouw Wessel-Tuinstra over-
nam was Jacob Kohnstamm, 
die in 2000 het NVVE-voorzit-
terschap op zich nam. Vanaf 1 
april 2016 is hij voorzitter van 
de Regionale Toetsingscom-
missies Euthanasie, de door de 
overheid ingestelde organen 
om de gevallen van euthana-
sie te controleren aan de hand 
van de wettelijke zorgvuldig-
heidseisen.

Els Borst is als minister van 
Volksgezondheid verantwoor-
delijk als in 2001 de euthana-
siewet wordt aangenomen. Ze 
was betrokken lid van de NVVE. 
Later wordt ze erelid en tevens 
lid van de adviesraad van de 
Levenseindekliniek. De huidi-
ge NVVE-directeur is Agnes 
Wolbert. Zij was tot maart 2017 
Tweede Kamerlid van de Partij 
van de Arbeid. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden van ver-
strengeling en de succesvolle 
politieke lobby vanuit de NVVE.

DE MARKETING  
VAN EUTHANASIE
De media in Nederland geven 
al jarenlang selectieve informa-
tie omtrent euthanasie. Er is 
een stortvloed van informatie, 
waarvan het meeste ten gunste 
van vrije euthanasie. Toen 
echter de wereldwijde artsen-
organisatie World Medical 
Association met zware kritiek 
kwam op de Nederlandse eu-
thanasiepraktijk, werd daarover 
nauwelijks in de Nederlandse 
kranten bericht. Een arts in 
Brabant hield van 1982 tot 1985 
alle berichten over euthanasie 

bij die verschenen in het Bra-
bants Dagblad. Slechts twee 
van de 166 berichten waren te-
gen euthanasie (Issues in Law 
and Medicine, 28 (2012) 319).

Nu is het niet anders. “Je ziet in 
de media bijna alleen voorstan-
ders,” zegt professor Victor 
Lamme (Nederlands Dagblad, 
15 april 2017). Lamme, een 
hersenwetenschapper, staat 

zeer kritisch tegenover de 
marketingtechnieken van met 
name de NVVE. Bekende Ne-
derlanders worden naar voren 
gehaald om de boodschap uit 
te dragen en er wordt een natio-
nale “week van de euthanasie” 
gehouden. Hoe verhoudt dat 
zich tot het beeld dat eutha-
nasie een zaak is tussen de 
dokter en diens patiënt, indien 
er sprake is van uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden? Het is dui-
delijk dat de euthanasielobby 
verder wil dan wat er wettelijk 
al toegestaan is.

DE OMSLAG IN HET DENKEN 
BIJ HET GROTE PUBLIEK
Een belangrijk gevolg van de 
euthanasiewet is geweest dat 
veel burgers euthanasie als 
een mogelijke behandeling zijn 
gaan zien. Er wordt openlijk ge-
sproken over een ”recht op eu-
thanasie.” Een duidelijk bewijs 
voor de groeiende acceptatie 
van euthanasie is dat steeds 
meer mensen om euthanasie 
vragen, zoals blijkt uit de meest 
recente onderzoekcijfers van 

“Heeft u een 
doodswens?”

“Het aantal 
hulpvragen is 
nog steeds 
groeiende”
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2015. In 2015 ging het om 8,3 % van 
alle mensen die dat jaar overleden 
(The New England Journal of Medi-
cine, 377 (2017) 492-494).

Artsen – ook zij die voor euthanasie 
zijn – worden vaker dan hun lief is 
benaderd met een euthanasiever-
zoek. Zij ervaren volgens een onder-
zoek van de artsenfederatie KNMG 
in 2015 een “ongewenst grote maat-
schappelijke druk” om euthanasie 
uit te voeren. Een huisarts uit zijn 
zorg over het gemak waarmee om 
euthanasie wordt gevraagd: “Eutha-
nasie is een verworvenheid waarbij 
twijfel of een ‘nee’ van de dokter 
niet lijkt te worden geaccepteerd. 
Als een patiënt het besluit heeft 
genomen, is er ook vaak weinig ge-
duld. Ik noem dat de ‘bol.com-men-
taliteit,’ vandaag besteld, morgen in 
huis.” (NRC, 5 januari 2016).

INSTITUTIONALISERING  
VAN EUTHANASIE
De cardioloog dr. R. Fenigsen 
schetste in 1987 in zijn boek Eutha-
nasie: een weldaad? dit toekomst-
plaatje: “Wettelijk toegestaan, maat-
schappelijk aanvaard en bevorderd, 
opgenomen in het ziekenfondspak-
ket, zal euthanasie gaan behoren tot 

de routinetaken van zieken-
huizen en artsen. Zij zal 

worden aangeboden 
in de verwach-

ting dat de 
consument er 

gebruik van 
maakt. De 
euthanasie 
zal worden 
geïnstituti-
onaliseerd. 

Meer nog, zij 
zal een van de 

belangrijkste 
maatschappelijke 

instituties worden. 
Wij komen te leven in 

een euthanasie-maatschap-
pij.” (p. 99).

Verreweg de meeste artsen in 
Nederland zijn aangesloten bij de 
artsenfederatie KNMG. De federatie 
is pro-euthanasie en heeft in grote 
mate bijgedragen tot het gedoogbe-
leid en de euthanasiewetgeving die 
daarop volgde. Van de KNMG is het 
programma Steun en Consultatie 
bij Euthanasie in Nederland (SCEN). 
Deze zogenaamde SCEN-artsen 
zijn speciaal opgeleid om advies 
te geven aan een collega-arts die 
overweegt het euthanasieverzoek 
van een patiënt in te willigen. Er is 
een landelijk SCEN-telefoonnummer 
waar artsen naartoe kunnen bellen. 
Zorgverzekeraars vergoeden het 
werk van de SCEN-arts.

De overgrote meerderheid van de 
artsen in Nederland (99%) is bereid 
om ofwel een euthanasieverzoek 
zelf in te willigen, ofwel de patiënt 
door te verwijzen naar een collega 

of de Levenseindekliniek (ND, 24 
mei 2017). De patiënt die bij zijn 
arts niet terecht kan met zijn of 
haar euthanasieverzoek, kan ook 
rechtstreeks contact opnemen 
met de Levenseindekliniek. Dok-
ter Fenigsen schreef dertig jaar 
geleden: “De euthanasie zal worden 
geïnstitutionaliseerd.” We kunnen 
nu vaststellen dát de euthanasie is 
geïnstitutionaliseerd.

Dit is een ingekorte versie van het 
artikel Maatschappelijke gevolgen 
uit ons online euthanasiedossier 
(schreeuwomleven.nl/euthanasie 
dossier). 

Het volledige artikel verschijnt ook 
in een brochure die u kunt aanvra-
gen via info@schreeuwomleven.
nl onder vermelding van “Brochure 
levenseinde.”

Behalve de NVVE zijn er de 
afgelopen decennia meer 
organisaties bijgekomen die 
euthanasie willen bevorderen. 
Zo bestaat sinds 2013 de 
Coöperatie Laatste Wil die 
onlangs naar buiten kwam  
met een zelfdodingsmiddel.
 
Het zelfdodingsmiddel van Coö-
peratie Laatste Wil is een poeder 
dat opgelost in water binnen 
maximaal een uur tot een pijn-
loze dood zou leiden. Volgens 
een woordvoerder duurt het 20 
minuten voordat de persoon in 
coma raakt. De enige bijwerking 
is een zware, maar te onder-
drukken hoofdpijn. Experts op 
het gebied van de farmacologie, 
toxicologie en biotechnologie 
beweren echter dat een dergelijk 
middel niet kan bestaan. Ook 
voorstanders van zelfdodings-
middelen waarschuwen, zoals de 
bekende arts Boudewijn Chabot. 

Volgens hem kan het poeder 
zorgen voor voor afschuwelijke, 
niet-pijnloze laatste momenten 
met epileptische aanvallen, mis-
selijkheid, hoofdpijn, duizeligheid 
en spierzwakte. 

Het gaat om een legaal middel 
dat in de industrie wordt ge-
bruikt. Daarom kan het zonder 
tussenkomst van een arts 
ingekocht worden. Coöperatie 
Laatste Wil geeft de naam van 
het middel alleen aan leden na-
dat ze een half jaar lid zijn. Sinds 
de aankondiging is het ledental 
gestegen van 3.500 naar 11.000 
leden. Dat het zelfdodingsmiddel 
werkt, weet de coöperatie omdat 
het poeder al wordt gebruikt. Om 
te moorden...

Bronnen: NOS Nieuwsuur, Een-
Vandaag, Nationalezorggids.nl en 
Dagblad van het Noorden. 

4 tot en met 9 december
Kijk voor alle acti viteiten op 
weekvanhetleven.nl 

Wist u dat een babyhartje drie weken na de bevruchti ng al klopt? 

Het kindje leeft  dus al, terwijl veel vrouwen op dat moment nog niet eens weten dat zij zwanger zijn.

Hoe wonderlijk!

Na de geboorte beschermen we kinderen terecht tegen van alles. 

Met traphekjes voorkomen we dat ze van de trap af vallen en we kopen veilige autostoeltjes voor hen.

Als je beseft  dat een hartje na drie weken al klopt

en hoe waardevol kinderen voor ons zijn, 

dan verdienen ook de allerkleinsten bescherming en zorg

en hun aanstaande moeders onze steun.

Daarom organiseren we dit jaar opnieuw een Week van het Leven, en stellen daarbij de vraag:

Wanneer begon jouw hart te kloppen?

We gaan een bewustwordingscampagne in diverse media starten 

en hopen dat mensen dan over deze vraag na gaan denken.

Zonder uw hulp lukt dat niet, want daar is veel geld voor nodig. 

Daarom starten we nu een crowdfundingsacti e.

Hoe meer geld er wordt gegeven, hoe meer aandacht ti jdens de Week van het Leven.

Laat uw hart spreken door een gift  te geven op weekvanhetleven.nl

of maak een gift  over op NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v. Sti chti ng Platf orm Zorg voor Leven.  

En vergeet niet om ook andere mensen warm te maken voor deze acti e. 

Namens de allerkleinsten: heel hartelijk dank!

Gert-Jan Segers

ChristenUnie

Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink

NPV zorg voor het leven

Kees van Helden

Schreeuw om LevenArthur Alderliesten 

VBOK

Kees van der Staaij 

SGP

01 Jongerenadvertentie Algemeen A4.indd   1 25-09-17   09:22

Het gif van een kleine organisatie
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Even ruim vier jaar terug in de tijd. Ik 
was 17 jaar en met veel plezier bezig 
aan mijn opleiding. Ik keek uit naar 
een toekomst in de interieurbranche 
en was altijd creatief bezig. Allerlei 
plannen zaten er in mijn hoofd, en ik 
wilde graag alles leren om later mijn 
eigen bedrijfje op te kunnen zetten.
Kort daarna wist ik niet meer of 
deze dromen ooit werkelijkheid 
konden worden. Ik kreeg, tegen 
beter weten in, een hele onstabiele 

relatie met een 
jongen, met wie de 
meningsverschil-
len over het geloof 
niet te overbrug-
gen waren. Toen ik 
na een tijd besloot 
het uit te maken, 
was dat niet alleen 
een opluchting, 
maar ook een 

strijd vanwege de gedachten die 
door mijn hoofd heen gingen. Ik had 
een relatie opgegeven voor mijn 
geloof.

Maar een week later werd dit over-
spoeld door andere emoties omdat 
ik zwanger bleek te zijn. Nadat ik het 
gelijk had verteld aan mijn voorma-
lige vriend, vertelde ik het diezelfde 
nacht ook aan mijn ouders. En 
hoewel je het hoopt, had ik niet 
gelijk verwacht dat ze zo fijn zouden 
reageren. Mijn moeder sloeg een 
arm om mij heen, en stelde voor om 
samen te bidden. Men kan hier van 
alles van denken, maar ik bewonder-
de mijn moeder voor deze reactie, 
want niets is sterker dan het gebed. 

Niet veel later werd ik voor een 
blok gezet. Hoewel ik er zelf van 
overtuigd was dat abortus 
moord is, werd ik voor de 
keuze gesteld om het kind 
te aborteren. Mijn voorma-
lige vriend en zijn familie 
waren ervan overtuigd dat 
wij nog veel te jong waren, 
en ze wilden er niks mee 
te maken hebben als 
ik het kindje zou willen 

houden. Sindsdien heb ik inderdaad 
niets meer van hen gehoord. Mijn 
familie heeft mij ontzettend goed 
geholpen, zij hebben de liefde en 
hulp gegeven die ik nodig had. Ook 
de kerk en andere kennissen heb-
ben mij hierin geholpen. Ik kwam 
niks te kort. Het was een zware, 
maar dankzij God een draagbare 
periode.

Inmiddels zijn we zo’n vijf jaar ver-
der en ben ik een man en kind rijker. 
Ongeveer vier maanden nadat mijn 
zoontje geboren werd, kreeg ik een 

relatie met mijn huidige man. Nu ik op 
het schip vaar samen met mijn man en 
kind, ben ik mijn oude hobby weer op 
gaan pakken. Vroeger tekende ik veel 
en deed dat altijd met veel plezier. Maar 
door alle drukte had ik daar niet veel tijd 
meer voor. Toen ik weer was begonnen, 

kreeg ik daar hele leuke reacties op. 
Sindsdien ben ik ook gestart met het 
verkopen van kaarten met deze illus-
traties. Ook teken ik bijzondere foto’s 
na en heb zelfs een geboortekaartje 
mogen ontwerpen. Mijn bedrijfje heet 
CreatiJons.

De laatste jaren denk ik steeds vaker 
over wat ik zou kunnen doen voor mei-
den en vrouwen die hulp nodig hebben 
bij hun ongeplande zwangerschap. Ik 
heb echter niet veel mogelijkheden om 
praktisch te kunnen helpen, omdat ik op 
een schip vaar. Daarom was ik er ook 
snel over uit dat de winst die ik met Cre-
atiJons maak naar stichting Schreeuw 
om Leven gaat. Ik weet uit eigen erva-
ring dat het ontzettend belangrijk is om 
een liefdevolle omgeving te hebben bij 

een ongeplande zwangerschap. 
Het is een doel dat bij mij 

past en op deze ma-
nier wil ik met alle 

liefde mijn steentje 
bijdragen.

Liefde kan meer doen dan je voor 
mogelijk houdt. Vier jaar geleden 
had ik niet gedacht dat ik zou staan 
waar ik nu sta. Varend op een schip, 
samen met een lieve man en zoontje 
van bijna vier jaar.

17 jaar en  
ongewenst 
zwanger
MARJON BERNOUW

Stichting Schreeuw om Leven wil 
meer aandacht voor de Universe-
le Verklaring voor de Rechten van 
de Mens. Daarin staan veel arti-
kelen* die rechtstreeks te maken 
hebben met de beschermwaar-
digheid van het leven. Elk leven is 
beschermwaardig, van begin tot 
eind en ook als dat leven anders 
dan dat van een ander is, bijvoor-
beeld door het syndroom van 
Down.

Om nationaal aandacht te vragen 
voor de rechten en bescherm-
waardigheid van de mens, roepen 
we op de “Dag van het Leven” 
alle Nederlandse gemeenten op 
om ieder jaar op 10 december 
de Levensvlag te hijsen op alle 
overheidsgebouwen. Als duidelijk 

statement dat we in Nederland sa-
men voor het leven gaan! Dit jaar 
valt 10 december op een zondag, 
dan zal de vlag de dag ervoor wor-
den gehesen. Op die zaterdag, 9 
december, is dit jaar ook de Mars 
voor het Leven.

Gemeenten kunnen de vlaggen 
bestellen, maar ook particulieren 
kunnen de vlag aanvragen. De 
vlaggen zijn beschikbaar in drie 
formaten: 225 x 150 cm, 150 x 100 
cm en 100 x 70 cm. 

“Mijn moeder 
sloeg een arm 
om mij heen, 
en stelde voor 
om samen te 

bidden.”

“Ik had 
een relatie 
opgegeven 
voor mijn 

geloof”

Levensvlag: 
aandacht voor de 
“Dag van het leven”

*Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk 

in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn 

begiftigd met verstand en geweten, en 

behoren zich jegens elkander in een geest 

van broederschap te gedragen.

Artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, 

vrijheid en onschendbaarheid van zijn 

persoon.

Artikel 5: Niemand zal onderworpen wor-

den aan folteringen, noch aan een wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing.

Artikel 6: Een ieder heeft, waar hij zich ook 

bevindt, het recht als persoon erkend te 

worden voor de wet.

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en 

hebben zonder onderscheid aanspraak op 

gelijke bescherming door de wet...

Artikel 25: … Moeder en kind hebben 

recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle 

kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde 

sociale bescherming genieten.

Website: www.creatijons.nl

Facebook: CreatiJons

Mail: creatijons@hotmail.com 

Illustraties: CreatiJons

Als u een vlag of meerdere 
exemplaren wilt bestellen, ga dan 
op www.schreeuwwomleven.nl 
naar Informatie, klik op Materiaal 
aanvragen en vervolgens op 
Levensvlag.
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AGAATH VISSER

In januari dit jaar mailt Ruth. Vier weken zwan-
ger. Ze weet zich geen raad. Al gauw komt ze op 
intakegesprek. Een moeizaam hulpverleningstra-
ject volgt.

Alleen al bij de gedachte haar familie en kerk 
te moeten vertellen van haar zwangerschap 
wordt ze verteerd door angst en schaamte. Ze 
kan de gevolgen hiervan maar niet overzien en 
voelt zich zo ontzettend schul-
dig. Maandenlang verzwijgt ze 
haar zwangerschap. We bellen 
en mailen veel en bidden, ook 
telefonisch.

Ik zoek een buddy en regel op-
vang. Maar Ruth blijft twijfelen 
tussen abortus en haar kindje. 
Mirjam, haar buddy, probeert haar steeds weer 
te bemoedigen. Uiteindelijk moet ze het wel 
vertellen aan haar familie en gemeente. Maar de 
schaamte van Ruth verdwijnt niet. Het blijft een 
sombere zwangerschap.

Begin september krijg ik een Whatsapp-bericht:  
“Hi Agaath hoe is het? Ik ben bevallen!”
Ze heeft haar zoontje Ephraim Joël genoemd, 
dat betekent: “vruchtbaar voor God”.
Ik mail Ruth en stel wat vragen om erachter te 
komen hoe het met haar gaat.

En, hoe gaat het met de mamma van Ephraim 
Joël? Ruth: “Met mij gaat het goed. Ik kan alleen 
maar trots zijn op mezelf dat ik heb gekozen 
om leven te geven. Maar dat ik hem wou laten 
weghalen daarvan heb ik zo’n spijt want hij is 

zo’n prachtig geschenk van God, rechtstreeks uit 
de hemel. Dat ik mijn eigen kind bijna had laten 
vermoorden, dat vind ik steeds weer heftig als ik 
naar Ephraim Joël kijk.”

Ben je blij, na al die afgelopen moeilijke maan-
den? “Ik ben heel dankbaar en blij nu al die hef-
tige maanden achter de rug zijn. God was er en 
het heeft zo moeten zijn dat ik bij Er is Hulp ben 

terechtgekomen. Ik ben een trotse 
mama van Ephraim Joël.”

Ik hoop dat de bevalling niet al te 
zwaar was en je weer snel op krach-
ten komt. Je bent een broze maar 
sterke vrouw! “De bevalling was 
goed en ging heel snel. Alleen kon 
ik geen ruggenprik meer krijgen 

want de weeën waren te heftig! Maar met God 
en mijn tante aan mijn zij, heb ik het gered. Ik 
ben al opgeknapt. En inderdaad ben ik een broze 
en sterke vrouw. Alle dank naar de Heer toe.”

Lieve Ruth, Mirjam zal wel op kraambezoek 
komen maar ik stuur iets per post. Is dat goed? 
Misschien als ik in de buurt ben, kom ik jou en 
Ephraim eens opzoeken als je dat leuk vindt!
“Ja dat lijkt me gezellig als Mirjam langs komt. 
Oké ik zal het afwachten wat ik krijg. En jazeker 
vind ik het leuk als je komt!”

Heer, dank U voor Uw genade en bescherming 
en dat U ons helpt de juiste keuzes te maken! 
Maak ons vruchtbaar voor U: Ruth, Ephraim Joël, 
Er is Hulp en iedereen die bij ons hulp vraagt.

“Ik ben een 
trotse mama 
van Ephraim 

Joël.”
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Een buddy is een luisterend oor, vertrouwens-
persoon en een steun voor een zwangere vrouw. 
Een buddy helpt een zwangere met raad en daad 
om toch voor haar kindje te kunnen gaan. Een 
buddy woont in dezelfde woonplaats of in ieder 
geval dichtbij de zwangere die ze helpt. Een 
buddy is christen en verwacht haar kracht, liefde 
en wijsheid van de Heere God.

Een zwangere vrouw zoekt meestal contact 
met Er is Hulp vanwege een onbedoelde zwan-
gerschap. Door allerlei (mogelijke) problemen 
overweegt ze abortus, maar door onze hulpver-
lening krijgt ze ook steeds meer oog voor haar 
kindje en de gevolgen van een abortus. Wanneer 
een vrouw kiest om toch voor haar kindje te gaan, 
staat ze er veelal alleen voor. Dan bieden wij haar 
een buddy aan; iemand in haar eigen buurt, die er 
voor haar kan zijn en haar kan steunen. Zolang de 
keuze voor het kindje nog niet definitief is, blijft 
de hulpverlener van Er is Hulp in nauw contact 
met de zwangere vrouw en haar buddy.

WAT DOET EEN BUDDY?
Een buddy bidt voor de zwangere vrouw – de 
cliënt – die ze begeleidt, luistert naar haar en kijkt 
mee met haar naar wat zij vooral nodig heeft. De 
buddy overlegt met de cliënt op welke manier ze 
haar ook praktisch kan ondersteunen. Bijvoor-
beeld door mee te gaan naar een verloskundige, te 
helpen met babyspullen verzamelen of te helpen 
met de babykamer klaarmaken. Als de zwangere 
vrouw gebruik wil maken van het Er is Hulp Spon-
sorplan is het de bedoeling dat zij en de buddy 
samen inventariseren wat er nodig is.

Een buddy is ook proactief en zoekt zelf het 
contact met de hulpverlener van Er is Hulp als zij 
overleg of advies nodig heeft. Een buddy werkt 
namens Er is Hulp en maakt daarom van alle 
contactmomenten met de cliënt een kort verslag 
en stuurt dit naar de hulpverlening van Er is 
Hulp. Om te leren, bij te blijven en opgebouwd te 
worden, bezoekt een buddy elk jaar één dag van 
Training & Bemoediging.

WIL JIJ OOK BUDDY ZIJN? 
Je kunt je daarvoor aanmelden bij Er is Hulp. 
Dat kan via onze website of door te mailen 
naar: info@erishulp.nl. We sturen je dan eerst 
meer informatie en een uitgebreide vragenlijst. 
Merken we aan je antwoorden dat we bij elkaar 
passen en je geschikt bent om namens Er is Hulp 
buddy te worden, dan zetten we je graag op onze 
buddylijst. Zodra we een cliënt hebben voor wie 
we een buddy zoeken, kunnen we contact met je 
opnemen.

Training & Bemoedigingsdagen in 2018  
voor onze buddy’s en counselors:
DV 27 januari 2018, Hoogeveen
DV 24 februari 2018, Dordrecht
DV 24 maart 2018, Hilversum

Wil je meer informatie of ben je al buddy of coun-
selor en wil je je alvast opgeven voor een Training 
& Bemoedigingsdag? Mail 
naar info@erishulp.nl. 

Buddy zijn…
AGAATH VISSER

Ruth en  
Ephraim Joël
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AVISHAG, IN ISRAËL

Geen grenzen aan 
mijn liefde voor jou

Lief kind van mij, 

Ik ben zeventien en wordt binnenkort moeder. Dat is zo vreemd 

en angstig, want in deze wereld kun je op mijn leeftijd hiervan de 

betekenis niet bevatten. Veel mensen zullen dit lezen en zeggen 

“wat een dwaas, hoe kan zij dit zichzelf aandoen...” en ik kan hen 

begrijpen, echt waar.

Er is veel moed nodig om te doen wat ik doe, een speciaal soort 

moed. Niet het soort dat je laat bungeejumpen in Costa Rica. Om 

een baby te krijgen heb je een ander soort moed nodig. Moed die 

in de ogen van velen aan dwaasheid grenst. Maar, weet je wat? 

Dat boeit mij helemaal niet. Een tijdje terug ben ik gestopt om me 

te gedragen op basis van wat andere mensen denken.

Er is geen “juiste tijd” om een baby te krijgen. Er zullen altijd 

problemen zijn in dit leven: “Ik heb geen huis gekocht, ik heb niet 

genoeg van de wereld gezien, ik heb nog niet alles gedaan wat 

ik wilde...” Het wordt tijd dat mensen begrijpen dat het hebben 

van een baby je niet afhoudt van alles te bereiken wat je in je hart 

verlangt. Het tegenovergestelde is waar. Een kind voegt alleen 

maar dingen toe aan de lijst van dingen die je nooit zou doen als 

je geen baby zou hebben.

Een kind geeft een geluk dat ik nog niet verwerkt heb en nog niet 

begrijp, omdat mijn baby nog onderweg is. Ik ben nog niet klaar, 

maar ik kan niet wachten tot mijn baby komt! Ik ben zo opgetogen 

over dit wat zo nieuw voor mij is. Ik heb geen idee wat er aan gaat 

komen en ik verlang er naar om daar achter te komen.

Mijn dochter, je bent er nog niet, maar jij hebt mij al veranderd.  

Er zijn geen grenzen aan mijn liefde voor jou. Kom er maar uit.

Operatie Mozes
De dochter van deze briefschrijfster 
is inmiddels geboren. Het is een 
prachtig meisje met de naam Taïr. 
Ze brengt veel blijdschap in het hart 
van haar moeder Avishag. 

Door het Operatie Mozes-sponsor-
programma van Be’ad Chaïm kan er 
in alle praktische basisbehoeftes 
van dit kostbare kindje voorzien 
worden. Vlak voor de geboorte 
kreeg Taïr een babybedje, een wan-
delwagen, een badje, lakentjes en 
een badstoeltje. Haar moeder krijgt 
een heel jaar lang iedere maand een 
bon om luiers, babymelkpoeder en 
babybenodigdheden te kopen. Het 
sponsorprogramma is vergelijkbaar 
met het sponsorplan van Schreeuw 
om leven/Er is Hulp. 

Meer informatie over Be’ad Chaïm 
en het sponsorprogramma is te 
vinden op de Engelstalige website 
www.beadchaim.com. 

HEERE, wij loven en wij prijzen U. U bent 
hoog verheven. U bent de Schepper van 
hemel en aarde. U regeert het grote wereld-
gebeuren. HEERE, wij roepen tot U. HEERE, 
de boze gaat rond als een briesende leeuw, 
zoekende wie hij kan verslinden. Maar U 
bent toch sterker.  

U kunt oneindig meer doen dan wij bidden of 
beseffen. HEERE, wij roepen U aan; herstel 
ons land. HEERE, doe een wonder.
HEERE, wij komen tot U. Vergeef ons onze 
zonden. HEERE, als ik het goede 
wil doen, is het kwade mij nabij. 
Ik ellendig mens. Wij allen derven 
de heerlijkheid Gods. Wij zijn in 
zonde ontvangen en geboren. U 
hebt ons zo lief dat U Uw Zoon 
gezonden hebt, opdat een ieder die in U 
gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Enkel uit genade en genade alleen.

Uw oordeel trekt over de wereld. De abortus-
klok tikt. Bij elke hartslag wordt een kind in de 
moederschoot vermoord. Kijk maar eens op  
www.numberofabortions.com. Met abortus 
wordt geweld geïntroduceerd. God haat het 
vergieten van onschuldig bloed. Als wij bloed 
vergieten, zal Hij ook ons bloed vergieten. 
Met abortus is het oordeel gekomen. Stop 
abortus nu.
HEERE, wij belijden onze schuld, onze slap-
heid, onze laksheid, onze leesloosheid, onze 
gebedsloosheid. De maat van uw gramschap 
raakt vol. Enkel om uw grote barmhartigheid 
en lankmoedigheid wacht U nog om een eind 
te maken aan deze moorden. Maar het einde 
komt. En met spoed, hebt U beloofd want: “De 

tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods is nabij 
gekomen; bekeert u, en gelooft het Evange-
lie.” Markus 1:15. Heel Uw volk ging in 
ballingschap om de afgodendienst 
aan de Moloch en de Baäl. Met 
anderhalf miljard moorden in de 
moederschoot vandaag raakt de 
maat van Gods gramschap vol.

HEERE, wek profeten op die ons 
oproepen tot verootmoediging en 
gebed. Dank U dat wij een nationale 

stille gebeds Mars voor het 
Leven mogen organiseren op 9 
december in Den Haag. U roept 
op in Joël 2:1: “Blaast de bazuin 
te Sion, en roept luide op den 
berg Mijner heiligheid; laat alle 

inwoners des lands beroerd zijn, want de dag 
des HEEREN komt, want hij is nabij.”
Joël 2:12-16: “Nu dan ook, spreekt de HEERE, 
bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat 
met vasten en met geween, en met rouwkla-
ge... En scheurt uw hart en niet uw klederen... 
Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw 
hebben... Blaast de bazuin te Sion, heiligt een 
vasten, roept een verbodsdag uit... Verzamelt 
het volk, heiligt de gemeente...” Daniël 9:4: “Ik 
bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed 
belijdenis, en zeide: Och HEERE! Gij grote en 
verschrikkelijke God, Die het verbond en de 
weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben 
en Zijn geboden houden.”

www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl

“Vergeef 
ons.”

“Oproep tot gebed 
en verootmoediging”

Drs. L.P. DORENBOS
W. DORENBOS-DE LANGE
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KnieRevolutie

Onderstaande brief ontvingen we via de Israëlische pro-life- 
organisatie Be’ad Chaïm. Deze organisatie van Messias- 
beleidende Joden biedt hulp en hoop aan vrouwen die 
in een crisissituatie zitten vanwege een zwanger-
schap. De vrouwen krijgen ondersteuning in de 
vorm van counseling, onderwijs en prakti-
sche ondersteuning.

Liefs, mamma



GA OOK MEE! 


