
LOCATIE
Er is Hulp, Schreeuw om Leven Hulpverlening
Ruitersweg 37a, 1211 KT Hilversum

  035 624 4352          www.erishulp.nl

CURSUSMATERIAAL
De volgende boeken zijn onderdeel van het 
cursusmateriaal:
‘Pro-life’ van Randy Alcorn
‘Nooit Meer Hetzelfde’ uitgave van Er is Hulp
‘Heel Haar Keuze’ van Sydna Massé en Joan Phillips
‘Vergeven en Bevrijd’ (samenvatting)

OVERIGE INFORMATIE
•  Deelname € 60,- (inclusief alle materialen) te 

betalen op eerste cursusavond
•  Inschrijven met motivatie voor Pua Pro-life tot 

uiterlijk 14 februari 2017
•  In februari 2017 krijgen cursisten programma, 

materiaal en opdrachten toegestuurd
•  Pua Pro-life is interactief, o.a. met opdrachten, 

stellingen, gespreksgroepen en rollenspelen.
•  Pua Pro-life wordt gegeven door Agaath Visser, 

Anne-Mieke van Helden, Hermina Burger en 
gastsprekers

•  Deelnemers die de gehele cursus gevolgd 
hebben, ontvangen een certificaat

MEER INFORMATIE NODIG?
Mail naar pua@erishulp.nl of bel (dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)    035 624 4352

PUA Pro-life  
Agaath Visser, Anne-Mieke van Helden en  
Hermina Burger

Inschrijfformulier

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

   Ik wil graag meedoen met PUA Pro-life

Mijn motivatie en wat ik wil leren:

   Stuur mij informatie over uw activiteiten en 
vrijwilligerswerk

U kunt de bovenstaande gegevens ook mailen 
naar: pua@erishulp.nl

TOERUSTING 
Vruchtbaar  
Verantwoordelijk  

Voor leven 

PUA Pro-life is een toerusting voor:

•  ieder die al pro-life betrokken is of 

betrokken wil zijn bij ongewenst 

zwangere vrouwen;

•  ieder die een Bijbelse visie 

op relaties en seksualiteit wil 

ontwikkelen en voorleven;

•  ieder die een Bijbelse visie op 

vruchtbaarheid en zwangerschap 

wil vormen
•  andere belangstellenden en 

(aspirant) wakers, buddy’s, 

counselors en beursmedewerkers

Toerusting
DATA EN TIJD CURSUS
De cursus wordt gegeven in 
2017 op D.V. maandagavonden 
6, 13, 20, 27 maart en 3 april 
van 19.00 - 21.30 uur en een 
afsluitingsdag op  zaterdag 22 
april van 10.00 - 15.00 uur

PUA 
Pro-life

WWW.ERISHULP.NL



Toerusting
Cursisten ontwikkelen hun Bijbelse visie op leven, 
relatievorming, seksualiteit, vruchtbaarheid, 
zwangerschap en abortus provocatus. Ze worden 
toegerust om verantwoordelijkheid te nemen in 
hun persoonlijke relaties, zoals in huwelijk, gezin, 
familie en vriendschappen, maar ook om een 
Bijbelse visie maatschappelijk, kerkelijk en politiek 
liefdevol uit te dragen en voor te leven.

•  Gesprekstechnieken en effectief 
communiceren en hulpverlenen

•  Hoe te handelen in crisissituaties
•  Contactmomenten met de hulpvrager  

(vooral eerste contact)
•  Voorkomen van abortus in de toekomst  

- dus praten over hoe nu verder...
•  Kennismaking met onze Post Abortus 

Verwerkingstrajecten

Toerusting omvat de 
volgende opdrachten
•  Verwoord uw standpunt in 250 woorden na 

het lezen van ‘Pro-life?’ van Randy Alcorn
•  Bel een abortuskliniek met een vraag en doe 

verslag van dit gesprek
•  Schrijf (alleen of met een groepje) een plan 

om abortus of seksualiteit onder de aandacht 
te brengen in uw gemeente, familie of 
woonplaats

•  De cursist schrijft over een van de 
onderwerpen van de cursus een artikel

Onderwerpen
•  Abortusgeschiedenis
•  Uitleg ontstaan Wet Afbreking Zwangerschap 

en huidige ontwikkelingen
•  Missie en doel van Schreeuw om Leven en  

Er is Hulp
•  Pro-life zijn in deze tijd

•  Bijbelse visie op relaties, seksualiteit, 
vruchtbaarheid, zwangerschap en abortus

•  Omgaan met andere meningen, waarden en 
normen

•  De kracht van het gebed en het evangelie in de 
hulpverlening

•  Anticonceptie en vruchtbaarheidsbeheersing

•  Abortustechnieken, informatie van de 
abortuscentra

•  De nood van de vrouw en haar redenen voor 
abortus

•  Mogelijke gevolgen van een abortus
•  Mannen en abortus

•  Uitleg van de diverse taken zoals buddy, 
counselor, waker en beursmedewerker

•  Houding van de hulpverlener en vrijwilligers
•  Reflecteren op eigen handelen: bewustwording 

eigen normen en waarden
•  Ontdek waar jouw gaven liggen om een Pua of 

Sifra te zijn

Pua is een van de pro-life 
vroedvrouwen uit Exodus 1

15 Bovendien zei de koning van Egypte tegen de 
vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van 
wie de naam van de een Sifra was en de naam 
van de ander Pua, 16 hij zei: Als u de Hebreeuwse 
vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de 
stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, 
hem doden, maar als het een dochter is, mag zij 
blijven leven.  
17 De vroedvrouwen vreesden echter God en 
deden niet wat de koning van Egypte tot hen 
gesproken had, maar lieten de jongetjes in 
leven. 18 Toen riep de koning van Egypte de 
vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: Waarom 
hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven 
laat? 19 De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: 
Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals 
de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij 
hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij 
hen is aangekomen. 20 Daarom deed God aan 
de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk 
en zeer machtig. 21 En het gebeurde, omdat 
de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen 
nakomelingen schonk.

Geloofd zij de God en Vader van onze Here

Jezus Christus, de Vader der 

barmhartigheden en de God aller 

vertroosting, die ons troost in al onze 

druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, 

troosten kunnen met de troost, waarmede 

wijzelf door God vertroost worden.

2 Korinthiërs 1 : 3 en 4


