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De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven

Overzicht activiteiten en financieel verslag 2014 Stichting Schreeuw om Leven
Dankbaar
We mogen dankbaar terugzien op het jaar 2014. Opnieuw is de belangstelling voor het werk van
onze stichting toegenomen. In toenemende mate zien we dat jongeren en jonge gezinnen
belangstelling hebben voor de doelstellingen van ons werk. Op de Huishoudbeurs en op andere
beurzen krijgen we veel positieve reacties.
Politiek
Onvoorstelbaar is dat nu steeds meer bekend wordt van de ernst van de nood na een abortus, men
politiek en maatschappelijk halsstarrig voortgaat op de ingeslagen weg van abortus. Het is
verheugend dat vooral een SGP politiek een standvastige koers voor het leven voert.
Personeel en organisatieontwikkeling
Nadat Kees van Helden al één dag per week aan onze stichting verbonden was, is hij per 1 juni
voltijds beschikbaar als vrijwillige medewerker. Zijn vrouw Anne-Mieke heeft haar baan opgezegd
en is in dienst getreden.
Met dankbaarheid zien we in deze versterking de hand van God die ons de gelegenheid geeft om de
werkzaamheden van mijn vrouw en mijzelf te verminderen en af te bouwen. Aan de hand van een
organisatieontwikkelingsplan zijn stappen gezet om een en ander vorm te geven.
Hulpverlening
De afdeling hulpverlening Er is Hulp heeft voortdurend te maken met vrouwen en meisjes die een
abortus overwegen of een abortus hebben ondergaan. De nood onder de vrouwen is groot. Aan de
hand van de hulpverlening worden vrouwen geholpen en kinderen gered. Dit gebeurt ook bij de
maandelijkse waken bij de abortusklinieken. In het kader van de organisatieontwikkeling streven
we naar personele versterking voor de afdeling hulpverlening.
Media en publiciteit
Met de komst van Kees van Helden wordt ons nieuwsbulletin Leef steeds verder ontwikkeld. Via de
sociale media weten we door zijn inzet een breed publiek en de pers te bereiken.
Onze streaming on demand website www.brinktv.com kan zich verheugen in toenemende
belangstelling. De 12-delige serie over de Historische betrouwbaarheid van de Bijbel, met ook een
aantal afleveringen over de Bijbel en de Koran zijn mijlpalen in ons mediabeleid. Met de komst van
onze site www.woonbijbel.nl besteden we meer aandacht aan de kracht van gebed en de noodzaak
van het Bijbellezen. De publicaties van Alex van Vuuren over de betekenis van het geloof in de
geschiedenis van ons land en van het huis van Oranje geven hoop voor de toekomst.
In het voorjaar verzorgden wij samen met CLC Publicaties de vertaling uit het Engels van Pro-life?
Zorg voor het ongeboren kind en zijn moeder van Randy Alcorn. Dit boek verspreidden wij in de
zomer aan vijfduizend medestanders en gebruiken we verder op beurzen en evenementen.

Financiën
Financieel mogen we met dankbaarheid terugkijken. We hebben het jaar positief kunnen afsluiten.
Na de zomer werden we geconfronteerd (voor het eerst in ons bestaan) met een zorgwekkende
terugval in donaties, waarop wij direct bezuinigingen doorvoerden. Verrast mochten we de laatste
maanden van het jaar een onverwacht hoog giftenpatroon zien, zodat we het jaar met een positief
saldo afsloten. We zetten ons ingeslagen voorzichtig financieel beleid voort.
Op ons concrete verzoek om de heruitgave van ‘Nooit meer hetzelfde. Leven na een abortus’ te
financieren, is zeer positief gereageerd. Op de media hebben we zoals afgesproken bezuinigd.
Activiteiten
Voor het eerst in vele jaren hielden we weer een Bijbelmarathon, waarbij in tachtig uur de hele
Bijbel op straat wordt voorgelezen. Deze Bijbelmarathon vond plaats in Hilversum met steun van
diverse plaatselijke kerken.
Onze jaarlijkse Mars voor het Leven wordt steeds beter bezocht. In twee jaar zijn we gegroeid van
duizend naar minstens tweeduizend deelnemers.
De dagwaken worden elke maand bij de meeste abortusklinieken gehouden. We ondervinden echter
een groeiende weerstand. De gemeente Houten en ook Leiden proberen onze rechten op vrijheid
van demonstratie in te perken.
Kees van Helden is zeer actief in het geven van lezingen voor met name jongeren.
Internationaal
Uit de Europese handtekeningenactie 'One of Us' is de gelijknamige Europese Federatie ontstaan.
Michael van der Mast zit namens Schreeuw om Leven in het bestuur van de federatie.
Met de jurist Allan Parker van de ‘Justice Foundation’ en ‘Operation Outcry’ wordt gewerkt aan het
project: ‘Abortion is a crime against humanity’.
Daniel Becker van de ‘Personhood Alliance’ in de Verenigde Staten heeft op onze conferentie in
december aangetoond dat we gericht moeten inzetten op de bedreiging van de gehele persoon, nu
met de explosieve toename van genetische kennis steeds meer gesleuteld wordt aan de mens als
schepping van God. Pro-life betekent voor het leven in alle gevallen, zonder uitzondering!
Alex van Vuuren bezocht in september een grote pro-family conferentie in Moskou. Het is
bemoedigend om te zien dat een land als Rusland op hoog politiek niveau open staat voor de
christelijke visie op leven en gezin.
Conclusie
Wij zijn dankbaar voor de velen die met ons meewerken in woord, in daad en in gebed en op allerlei
manieren opkomen voor de bescherming van het leven, van conceptie tot de natuurlijke dood.
Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven
Hilversum, 8 juni 2015

