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Liefde laat Leven

“het wonder van het leven”
Wij staan klaar met onze voordracht:

Als ik terugdenk aan de reacties en de gespannen 
gezichtjes van de talloze kinderen die ik de vorige 
jaren heb mogen vertellen over hoe een mensenleven 
ontstaat, wat een foetus allemaal meemaakt in 
zijn paleisje, de grote vreugde die de geboorte van 
een kindje ons schenkt, wat échte liefde betekent, 
enzovoort, dan ben ik dankbaar dat ik zo’n boeiend 
werk mag verrichten. 

Soms is de klas aanvankelijk muisstil, ietwat verlegen, 
want ik ben een “nieuweling”, maar eens ze op dreef 
zijn en hun interesse is gewekt, komen de vragen. En 
het gebeurt ook dat de klas aanvankelijk vrij rumoerig 
is, en dat de leerkracht me waarschuwt dat het niet 
gemakkelijk zal zijn om ze in toom te houden, maar 
eens ze weten waarover het gaat, worden ze één en al 
aandacht en hangen ze aan je lippen. De levensechte 
modelletjes en de adembenemende film over de 
ontwikkeling van de ongeboren baby halen steeds 
hoge scores.

Ieder kind is verschillend en sommigen geloven zelfs 
nog onschuldig in het verhaal van de ooievaar. Maar 
er zijn ook kinderen die al grondig beïnvloed zijn 
door de media en de films die ze op televisie te zien 
krijgen, en sommige kinderen zijn zelfs al in contact 
gekomen met pornografie. 

Pro Vita wil zich verzetten tegen de negatieve krachten 
die in onze maatschappij werkzaam zijn en die er op 
uit zijn de schoonheid die verscholen ligt in echte 
liefde, huwelijk, seksualiteit, gezin, … in een negatief 
daglicht te plaatsen om hen daarna te indoctrineren 
met hun immorele en decadente waarden.

Het is onze plicht onze kinderen te behoeden 
tegen zulke waanzin, waar seksualiteit als een 
vrijetijdsbesteding wordt voorgesteld, en een 
zwangerschap als een ziekte de men zoveel mogelijk 
moet bestrijden met pilletjes en noem maar op. Ook 
abortus komt aan bod, en vele kinderen zijn verbaasd 
dat zoiets ook bestaat in België.

Het voelt goed wanneer kinderen opgelucht reageren 
wanneer ze de waarheid te horen krijgen. Je ziet als 
het ware een last van ze afvallen als er gesproken 
wordt over elkaar trouw blijven, over echte liefde, 
over wachten met seksuele betrekkingen tot na het 
huwelijk. Vele leerkrachten, betrokken ouders en 
opvoeders waren blij dat we met onze voordracht 
konden komen. Mogen wij op u rekenen als 
supporter? Helpt u ons met gebed of een gift om dit 
levensbelangrijke werk verder te kunnen zetten, ook 
dit schooljaar? 

Hartelijk dank!

Eind september worden opnieuw alle basisscholen van Vlaanderen aangeschreven met een uitnodiging.
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Tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw hebben 
zich her en der in West-Europa, in navolging van de 
Verenigde Staten van Amerika, groepen beginnen 
vormen om het wettelijk abortusverbod te ondergra-
ven en af te schaffen. 

Die groepen die soms uitgroeiden tot echte lobby’s 
werden gefinancierd door zogenaamde stichtingen, 
“foundations” genoemd, opgericht door mannen of 
families die zwommen in het geld vaak verworven op 
de rug van de gewone man. Zij wilden, zoals thans 
nog gebeurt, zich ook een onbaatzuchtig imago aan-
meten en kozen voor een volgens hen “ goed doel”. 

IJveren voor abortus provocatus viel goed bij bepaal-
de decadente milieus zoals het Hollywood-wereldje 
die de foundations rijkelijk gingen steunen. Terzelf-
der tijd moest dit worden aangeprezen als de oplos-
sing voor vrouwen om van hun ongeboren kindje le-
gaal en in “alle veiligheid” af te geraken.

Over hun methodes om mensen hiervoor warm te 
maken, op te ruien, levensverdedigers de mond te 
snoeren tot zelfs het tegenhouden van objectieve in-
formatie en doodzwijgen van wetenschappelijke arti-
kels die niet in hun kraam passen kan men een boek 
vullen.

Ook België viel ten prooi aan die wereldwijde hetze 
tegen het ongeboren menselijk leven.

Naar aanleiding van een ingediend wetsvoorstel o.m. 
door zijn partijgenoten, begin jaren zeventig, heeft de 

toenmalige socialistische minister van Justitie, Prof. 
A. Vranckx in 1972 gepoogd een objectieve stand van 
zaken te geven en dit in een rapport te gieten. Met 
opzet schrijft hij dat dit rapport geen conclusies bevat.

In de volgende jaren hebben de abortusaanhangers 
wel tot 20 wetsvoorstellen gelanceerd, zelfs in plenaire 
zitting vanop de banken. Die voorstellen werden alle-
maal afgewezen tot het parlementair jaar 1989-1990 
waar men gebruik heeft gemaakt van een toenmalige 
parlementaire meerderheid om over de regering heen 
een van de meest verregaande abortuswetten van 
West-Europa te stemmen. 

In die wet wordt abortus toegelaten tot 12 weken 
zwangerschap en langer indien het kind gehandicapt 
blijkt of de gezondheid van de  moeder in gevaar is. 
Een doekje voor het bloeden was de vermelding van 
het woord “noodsituatie”, ondertussen verdwenen.

Wijlen Koning Boudewijn heeft die wet nooit willen 
ondertekenen en 75 %  van de bevolking stond hier-
voor achter hem.

De ministerraad heeft dan die wet er destijds door 
gekregen, via een juridisch en constitutioneel mis-
baksel, zoals de toenmalige hoofdredacteur Hugo De 
Ridder van de krant de Standaard dit heeft verwoord 
in een later interview op de openbare omroep. 

Is de huidige wet nog niet verregaand genoeg dat 
men thans ijvert om de termijn om te aborteren te 
verlengen tot 18 weken (meer dan 4 maanden zwan-
gerschap)?

Moet dit opnieuw afhangen van een toevallige meer-
derheid in de Kamer zoals in 1990?

Men mag zich terecht afvragen of het mensenleven zo 
weinig van waarde is geworden.

De zogenaamde versoepeling gaat trouwens nog veel 
verder : abortus uit het strafwetboek en straffen voor 
de mensen die abortus willen verhinderen! Abortus 
provocatus zou dus van een misdrijf vóór 1990 over 

Van verbod te doden tot recht om een mens te doden

Abortus
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een toelating vanaf 1990 tot een recht om te doden 
evolueren of volgens de Engelse wereldtaal van “a 
prohibition to kill” over “a licence tot kill” naar “a right 
tot kill” en hierbij nog ongestoord want de voorvech-
ters van het leven zouden abortus en hun uitvoerders 
niet meer mogen hinderen, zelfs niet met woorden. 
Hun loutere aanwezigheid wil men zelfs strafbaar 
maken.  

Jawel, de voorvechters van abortus die jarenlang het 
recht op vrije meningsuiting hebben misbruikt en 
zelfs de orde hebben verstoord, willen nu het recht 
op vrije meningsuiting van de voorvechters van het 

menselijk leven onmogelijk maken.

Tot slot geef ik aan allen de raad eens ernstig na te 
denken over volgende waarheid: wij, allemaal, zijn als 
een embryo begonnen en hebben de kans gekregen te 
groeien in de moederschoot. 
Waarom aan anderen die kans ontzeggen ?

Deze tekst werd in de vorm van een lezersbrief tot twee-
maal aangeboden aan Het Nieuwsblad voor publicatie. 
Dit werd zonder enige reactie geweigerd.

Vincent Van Britsom, praktijkjurist 

Duitse artsen, aktief in Neurenberg, werden na de 
tweede wereldoorlog geëxecuteerd omdat ze gehan-
dicapte baby’s hadden gedood; het was een deel van 
de medische Holocaust. Uit een enquête (2 augustus 
2020) van de Gentse universiteit blijkt dat de overgro-
te meerderheid van onze Vlaamse neonatologen (ge-
specialiseerd in de zorg voor de te vroeg geboren kin-
deren en de pasgeborenen) en aanverwante medische 
beroepen, akkoord gaat met “late abortus” en zelfs 
euthanasie voor pasgeborenen als een niet-dodelijke 
maar ernstige aandoening vastgesteld wordt. “Late 
abortus” is het doden van een reeds levensvatbaar on-
geboren kind. Ook in Nederland wordt het doden van 
een baby omdat hij of zij gehandicapt of ongeneeslijk 

ziek is met schouderophalen geaccepteerd sinds het 
Groningen Protocol werd gepubliceerd in het respec-
tabele “New England Journal of Medicine”. Het Gro-

ningen Protocol geeft richtlijnen en criteria waarmee 
artsen “levensbeëindiging van pasgeborenen” kunnen 
uitvoeren in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lij-
den en dit zonder gevaar voor strafvervolging.

Uit de enquête blijkt:
Late zwangerschapsafbreking wordt in hoge mate ge-
accepteerd bij zowel dodelijke foetale aandoeningen 
(100%) als bij ernstige (maar niet dodelijke) foetale 
aandoeningen (95,6%). Ook als de foetus gezond is, 
is 19,8% het eens met late zwangerschapsafbreking 
indien de moeder psychische problemen heeft, en 
is 13,2% het eens met late zwangerschapsafbreking 
in geval van sociaal-economische problemen bij de 
moeder. In vergelijking met paramedici geven art-
sen bij niet-dodelijke foetale aandoeningen vaker de 
voorkeur aan abortus dan aan neonatale palliatieve 
zorg (68,1% tegenover 53,2%).

Dus een grote meerderheid van de ondervraagde me-
dische professionelen die met pasgeborenen te maken 
hebben, ondersteunt het aborteren van levensvatbare 
foetussen die zouden overleven met een handicap, 
en sommigen zijn zelfs bereid gezonde foetussen te 
aborteren! Het is droevig te moeten vaststellen dat ve-
len onder hen deze kinderen in de baarmoeder willen 
doden in plaats van goed voor hen te zorgen nadat ze 
geboren zijn. Deze mensen worden geacht respecta-
bele dokters en medische zorgdragers te zijn! Waar is 
hun menselijkheid????

Het zal voor hen niet veel uitmaken of het nu gaat 

Doden van gehandicapte baby’s in België
Een grote meerderheid van de artsen in België steunen het doden van levensvatbare foetussen
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

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
www.unplanned.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Nieuwe online winkel Pro Vita

hand-holding-heart

shopping-cart shopping-basket

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Pro Vita heeft een nieuwe website 
Volg meer nieuws via www.provita.be/blog/nieuws-2

Ontdek welke nieuwe producten en boeken we allemaal verkopen  
evenals allerhande informatiebrochures en bestel ze nu meteen online via 

www.ProVita.be/shop

over laattijdige abortus of regelrechte kindermoord, 
want het gaat hen niet om een ‘keuze’, maar eenvou-
dig over het doden van ongewenste gehandicapte 
baby’s. Bijna negen op de tien ondervraagden(89,1%) 
zijn het erover eens dat in het geval van een ernstige 
(niet-dodelijke) neonatale aandoening het toedienen 
van medicijnen met de expliciete bedoeling om een 
einde te maken aan het neonatale leven, aanvaard-

baar  is. Dergelijke opvattingen zijn wijdverbreid in 
de eugenetica-beweging, die wil dat euthanasie ge-
accepteerd wordt als een cultureel gegeven. Vele van 
onze gezondheidswerkers willen dat deze misdaden 
tegen de menselijkheid gelegaliseerd worden. Net zo-
als de dokters in Duitsland tijdens de Holocaust het 
uitdrukten: doden is een “genezende behandeling”.

(Bron: LifeNews.com - Wesley J. Smith - 14/08/2020)

Australische bisschop verzet zich tegen “onethisch” vaccin

In een brief die mede is ondertekend door een An-
glicaanse en Grieks-orthodoxe geestelijk leider, roept 
de aartsbisschop de Australische regering op, het vac-
cin niet te verplichten. Daarnaast zou de regering ook 
andere, “ethische” vaccins moeten verwerven om de 
mensen met religieuze bezwaren een keuze te geven.
Australië kondigde vorige week de deal met Astra-

Zeneca aan en beloofde het vaccin gratis ter beschik-
king te stellen, als gebleken is dat het veilig en effectief 
is. Premier Scott Morrison suggereerde eerst dat de 
vaccinatie verplicht zou zijn voor de 25 miljoen in-
woners, tenzij daar medische bezwaren tegen zouden 
zijn, maar hij kwam daar later op terug.

(Bron: Nederlandsdagblad, 24/08/2020)

Anthony Fisher, de katholieke aartsbisschop van Sydney zegt dat hij diep verontrust is over de Australische deal met 
de farmaceutische firma AstraZeneca voor een coronavaccin, omdat dat christenen voor een “ethisch dilemma” zou 
plaatsen. Voor het vaccin zouden cellen zijn gebruikt die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus.


