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Leven, liefde en dood  
tijdens de corona-epidemie

Heel de wereld is tot stilstand gekomen uit angst voor een onzichtbare vijand 
die ziekte en dood brengt. Straten en scholen blijven leeg, mensen blijven in 
hun huis en we moeten het contact met elkaar zo veel mogelijk vermijden. 
Op Aswoensdag hoorden we nog: “uit as zijt gij voortgekomen, tot as zult gij 
wederkeren”, en nu worden we door de harde realiteit met onze neus op dat 
feit gedrukt. De door mensen gemaakte economie en de wetenschap blijven 
uiterst fragiel en weerloos tegenover een minuscuul virusje.

De confrontatie met de dood stelt ons altijd voor de eenvoudige vraag: “Wat 
heb ik gedaan met mijn leven?” Zolang ons nog tijd gegund is, wordt die 
vraag: “Wat ga ik doen met mijn leven?” Voor de dokters en de verpleegsters 
in het ziekenhuis is het antwoord eenvoudig: hun leven staat ten dienste van 
het leven. Hun liefde, hun inzet, en hun opoffering voor de medemensen redt 
mensenlevens. De liefde op het kruis van Goede Vrijdag bracht leven op Pasen.

Maar ook buiten het ziekenhuis geldt die eenvoudige wet: liefde doet leven. 
Leven ontstaat uit de liefde tussen een man en een vrouw. Leven wordt in 
stand gehouden door jarenlange liefde, toewijding, en opoffering van ouders 
voor hun kinderen. 

Een tekort aan liefde is dan ook letterlijk dodelijk. Zelfs zonder een virus is een tekort aan liefde voor dat kleine 
kindje bij de ouders de oorzaak van de keuze voor abortus. Een tekort aan liefde voor die kindjes in een hele maat-
schappij is er de oorzaak van dat abortus in ons land wettelijk toegelaten werd.

Wij kunnen dus allemaal helden worden die uit liefde leven geven. Verderop lezen we over iemand die op heroïsche 
wijze 600 pleegkinderen opnam uit liefde, om het tekort aan liefde en zorg voor die kinderen op te vangen. Wij kun-
nen allemaal die levensnoodzakelijke liefde geven: door gebed, door inzet, of door steun voor het ongeboren leven.

Een vader kiest voor het leven 
Vaak zijn het de vaders die de verantwoordelijkheid 
voor hun kind niet willen opnemen en de moeder in 
de steek laten of haar dwingen tot abortus. En hoe 
vaak horen we niet dat moeders eigenlijk nog meer 
kinderen wilden, maar hun echtgenoot dat weiger-
de? De angst voor die verantwoordelijkheid onder-
vond ook de tweeëndertig jaar oude Braziliaan Victor 
Calmon. Maar bij de geboorte van zijn eerste dochter 
gebeurde er iets heel anders en viel de verblufte vader 
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600 pleegkinderen in 50 jaar tijd!
“Ah, doe maar abortus: je kan dat kind toch niet opvoeden.” Zo hoor je tegenwoordig bij 
sommigen. Kan je een (extra) kind echt niet opvoeden? Zou er echt niemand zijn die wél 
liefde, tijd en plaats heeft voor dat kindje? Het heldhaftige verhaal van Linda Herring illus-

treert dit. 50 jaar geleden begon ze kinderen in nood op te vangen. Ze richtte haar huis in tot een veilige 
haven waar elk kind de nodige liefde en zorg kon krijgen. Wat ook de leeftijd of de problemen waren, tel-
kens als er een oproep kwam, nam ze het kind op.

Linda raakte geïnspireerd door een vriendin die pleegzorg voor tienermeisjes deed. Toen ze begon met 
kinderen op te nemen had ze al 5 eigen kinderen en 3 adoptiekinderen. Daarna begon ze ook kinderen 
met medische zorgen op te vangen. Onvoorstelbaar dat ze op deze manier in 50 jaar tijd zomaar eventjes 
600 kinderen kon opvangen! Voor Anthony, geadopteerd als driejarige, is Linda niet zomaar een adoptie-
moeder: “Vandaag, als ouder, waardeer ik nog meer de adoptie. Ik ben heel dankbaar voor het leven dat me 
gegeven is. Ze leerden me dat familie vooral bepaald is door wie je in je leven liefheeft.”

Voor Linda is de oorspronkelijke inspiratie de liefde die ze heeft voor de kinderen: “Elk kind kreeg 
mijn volle zorg en elk afscheid was hard. Ik koester elke herinnering en mijn hart leeft op telkens een 
volwassen pleegkind nog eens langskomt.” Om gezondheidsredenen moest ze uiteindelijk stoppen, hoe-
wel haar werk doorleeft: haar eigen kinderen zijn ondertussen zelf allemaal ook pleegouders!

bron: https://familylifegoals.com/

op de knieën bij de kribbe. Een geboortefotograaf 
vereeuwigde dit beeld, dat daarop de sociale media 
rondging. Achteraf verklaarde de trotse vader:

“Ik zag mezelf plots midden in een benarde situatie: 
alles was nieuw voor mij en ik werd overweldigd door 
een verschrikkelijke angst. Vanaf nu moest ik niet en-
kel meer zorgen voor mezelf, maar ook voor dit nieu-
we leven. Uiteindelijk viel ik op mijn knieën en bad 
tot God. Ik vroeg Hem om me te helpen volwassen 
te worden: een betere man, een goede vader. Ik vroeg 
Hem om mijn wil te versterken om zorg te kunnen 

dragen en om te werken, zodat mijn kind niets tekort 
zou komen. Ik voelde iets als de druk van een enorm 
gewicht, terwijl ik beefde. 

Toen zag ik in het kind plots het doel en de 
reden van mijn bestaan in deze wereld. Tot 
God zei ik: ‘Dank U.’ Tegen mijn vrouw zei 
ik: ‘Ik hou van jou.’ Tegen mijn zoon zei ik: 

‘Welkom!”

bron: https://familylifegoals.com/

Het leven ontraden, maar  
alle verwachtingen overtroffen
Als artsen een afwijking vaststellen bij een baby in de 
buik, is dat zeker schrikken voor de ouders. Iedereen 
hoopt op een gezond kindje. Maar wat die ‘af wijking’ 
ook is, de loutere aanwezigheid of de lach van het 
kindje brengt geluk voor de ouders en de mensen 
rondom. En toch zijn er artsen die hun onmenselijke 
mening opdringen aan ouders, en hen abortus aan-
bevelen. Tot vijfmaal toe drongen artsen erop aan om 
Noah te aborteren, maar telkens weigerden de ouders. 
De baby zou volgens de artsen door de afwijkingen 
maar enkele dagen blijven leven. 

Uiteindelijk werd Noah geboren met een open rug-
getje en een brein dat slechts voor 2% werkte. Maar  
 

tot verbijstering 
van de artsen bleef 
zijn brein zich  
ontwikkelen en werk-
te op 3-jarige leeftijd 
al voor maar liefst 
80%. Nu hij zeven jaar is, werkt zijn brein vrijwel 
100%. Ook zijn ledematen werken steeds beter dank-
zij de speciale therapie die Noah volgt. Noah gaat 
ieder jaar naar het Great North Children’s Hospital 
in Newcastle, waar hij geboren is en deelt honderden 
kerstcadeaus uit aan het personeel en de patiënten. De 
hoop is dat hij dit ooit zelfstandig te voet kan doen.

bron: https://christiantoday.com/
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Omtrent de kindermoord
Beestiger dan de beesten 
roof van op til zijnde licht 
verscheuren van sprakeloos leven 
krachtens vermeende vrijheid 
een leegte aangericht 
een toekomst uitgedreven

Hakt iemand de aanvang van bomen 
vertrapt men kiemend gras 
drijft wie ook het scherp van de zeis 
in nauwelijks gewas?

Een wonde werd herinnering 
aan overgave en spel 
de schoot de vloek nabij 
het kind dat nog niet kan schreien 
was tijdelijk gezwel 
hinder en vogelvrij.

Is zaad aanloop tot moord? 
Uit vuilnisemmers de schreeuw eenparig  
en niet gehoord.

Jan Veulemans

Genezen van psychisch leed 
na aanvraag euthanasie
Het was de eerste keer dat dokter Albert Batalla een 
advies moest geven over een aanvraag tot euthana-
sie omwille van psychisch lijden. Het medisch dos-
sier had het over psychotische hallucinaties. Sinds 
hij 8 jaar oud was, hoorde de Nederlandse patiënt 
Sinterklaasliedjes. Omdat geen enkele behandeling 
soelaas bood, meldde de patiënt zich aan bij de le-
venseindekliniek. Deze gaf positief advies voor eutha-
nasie, waarop een tweede arts advies moest geven. Zo 
komt die patiënt bij Batalla terecht, die specialist is 
voor psychosen en hem een week observeert. Batalla 
herkent obsessies en schrijft andere medicatie voor, 
die hem na twee dagen al beter doet voelen. “Ik wil 
leven!”, verklaart de patiënt uiteindelijk , bevrijd van 
het gewicht dat hij jarenlang meedroeg. De conclusie 
voor Batalla is dat men altijd voorzichtig moet zijn bij 
diagnoses, zeker waar het om de vraag naar euthana-
sie gaat. De psychiatrie is geen wetenschap die ‘af ’ is 
en de tijd voor de patiënt en de behandeling is vaak te 
kort. Is er dan toch hoop, waar er geen meer zou zijn?!

bron: https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/fin-de-vie/
euthanasie-et-suicide-assiste/

‘Mijn baby houden na de ver-
krachting redde mijn eigen leven’
12 jaar oud was Lianna Rebelleo, toen ze werd gekid-
napt en verkracht door twee mannen. Negen maan-
den later beviel ze van een dochter. Nu reist ze door-
heen Zuid-Amerika om tienermeisjes die zwanger 
zijn na een verkrachting hoop te geven met haar ver-
haal: “Artsen raadden me aan om de baby te aborte-
ren, maar ik vroeg hen of dit de pijn van de verkrach-
ting zou wegnemen. Het antwoord was neen. Ik zag 
geen reden om mijn baby te straffen voor wat die mis-
dadigers deden. Die mannen zijn trouwens nog altijd 
niet gestraft, hoewel zij zeer gewelddadig waren. Ik 
kan nog steeds niet goed zien door mijn rechteroog.”

Dat de VN abortus als een recht willen verklaren om 
slachtoffers van verkrachting te helpen, begrijpt ze 
niet: “Abortus is als een dubbele verkrachting. De pijn 
zal niet helen door de baby te straffen. We moeten 
verkrachters afschrikken, niet onze kinderen. Waar-
om baby’s de doodstraf geven in plaats van de crimi-
nelen aan te pakken?”

Lianna trekt door Zuid-Amerika om er meisjes van 
9 tot 18 jaar te ontmoeten die zwanger zijn of al be-
vallen zijn. “Ik wil die meisjes hoop brengen. Wat 
je meemaakte mag niet bepalen wie je bent. Je bent 
nog steeds waardevol. Je leven stopt niet omdat je 
een baby hebt. Aan de politici die ik toespreek, vraag 
ik: Hoeveel is een mensenleven waard?’ Ik zeg hen:  
‘Als je een leven wegneemt, verander je de wereld in 
negatieve zin. Als je een leven redt, verander je de hele 
wereld. Jullie zijn hier omdat jullie moeder ja zei tegen 
het leven. Jullie hebben het recht niet om te beslissen 
wie er recht heeft op leven en wie niet.’ Ik groeide op 
in een moeilijke thuis in Mexico City. Na de verkrach-
ting trok ik als dertienjarige naar LA, waar ik mijn 
dochter opvoedde. Uiteindelijk studeerde ik af als 
journaliste en ook mijn dochter studeerde af. Het was 
hard, maar ik werkte me erdoor. Aan de meisjes vertel 
ik dat ze dit ook kunnen. En aan mijn dochter vertel ik 
dat ze mijn leven redde door haar liefde. De beslissing 
om haar leven te behouden betekende de redding van 
twee levens: haar leven en dat van mij. Zij was degene 
die me deed doorzetten. Nu besef ik dat mijn ervaring 

bedoeld was om een 
boodschap van hoop 
te brengen aan hen 
die op dezelfde ma-
nier lijden.”

bron: LifeNews.com



Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd  
om een vrijwillige gift over te maken. 

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be

Met uw steun kan dit realiseren ...

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Pro Vita-dag 9 mei 2020
Noteer alvast onze grote bijeenkomst op zaterdag 9 mei in jullie agenda.  
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NU beschikbaar 
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het waargebeurde  
verhaal van abby Johnson

bestel voor € 17,99 op 
www.UnplanneD.be 

of via 015/42 28 14

Respect voor het leven en voor God in de grondwet
Terwijl in vele landen de wetgeving rond abortus wordt versoepeld, heeft de Hongaars premier Victor Orban 
de waardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood in de grondwet laten 
plaatsen, met daarbij een verwijzing naar God en de Heilige Hongaarse koning Stefanus. Ook de Russisch 
president Vladimir Poetin gaat dezelfde richting uit en wil “de herinnering aan onze voorouders die ons de 
idealen van het geloof en God doorgaven” in de grondwet laten zetten, alsook de vermelding dat het huwelijk 
een verbintenis is tussen een man en een vrouw. Ook wordt de abortuswet in Rusland verstrengd, vooral op 
aandringen van de vrouw van premier Dmitri Medvedev.

bron: https://www.lemonde.fr/international/


