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Abortus als ‘mensenrecht’?

Via dit rapport probeert men abortus als een 
‘mensenrecht’ te bestempelen en zo alle door 
individuele lidstaten opgelegde beperkingen 
onrechtmatig te verklaren! Het zal worden gebruikt 
om abortus gedurende de hele negen maanden van 
de zwangerschap te bevorderen en af te dwingen, 
voor vrouwen én meisjes van alle leeftijden, 
zonder toestemming van de ouders en betaald met 
belastinggeld. Het rapport is strijdig met alle Europese 
pro-life wetten, beweert dat het beschermen van 
het leven vanaf de conceptie ‘een schending van de 
mensenrechten en een vorm van gender-gerelateerd 
geweld’ is en dringt er bij de lidstaten op aan ‘obstakels 
voor abortus uit de weg te ruimen en te bestrijden’.

Het Matić-rapport is de zoveelste poging om abor-
tus internationaal als een ‘mensenrecht’ erkend te 
krijgen, ook al is er in geen enkel internationaal 

verdrag sprake van een zogenaamd ‘recht’ op abortus. 
Integendeel: abortus is het beëindigen van het leven 
van een onschuldig en weerloos mens. Bovendien 
heeft abortus ook heel wat negatieve gevolgen voor 
de vrouwen. Deze feiten, die door veel landen nog 
steeds erkend worden, worden in het Matić-rapport 
genegeerd.

Maar abortus is niet het enige provocatieve onder-
werp in dit controversiële rapport. Hierbij een 
samenvatting van de dieptepunten:

- Het Matić-rapport roept op tot de afschaffing van 
het recht op gewetensbezwaar van medisch per-
soneel. Volgens dit rapport zouden pro-life artsen 
zich dan niet meer kunnen of mogen verzetten tegen 
het uitvoeren van een abortus, en zou de weigering 
van het uitvoeren van een abortus opgevat worden 

als het weigeren van medische zorg, wat 
het einde van de carrière van die arts zou 
kunnen betekenen.

- Abortus en anticonceptie voor meisjes 
‘ongeacht hun leeftijd’ en zonder toestem-
ming van de ouders.

- LHBTQ- en gender-indoctrinatie vanaf 
de basisschool, zonder voorafgaande ver-
wittiging en toestemming van de ouders.

- Onomkeerbare zogenaamde “ge-
slachtsveranderingsoperaties”, ook voor 
minderjarigen, en allemaal betaald door 

Predrag Fred Matić, rapporteur en lid van de progressieve alliantie van socialisten en democraten in het Europese 
parlement, heeft een rapport opgemaakt, het zogenaamde Matić-rapport, waarover deze maand in de plenaire 
vergadering van het Europese Parlement zal worden gestemd. De inhoud van dit rapport betekent de meest 
agressieve strijd die ooit binnen de EU werd gevoerd tegen het ongeboren menselijk leven.
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de publieke gezondheidsstelsels.

- Inmenging in de exclusieve bevoegdheden van de 
lidstaten over de definitie en het beheer van hun 
binnenlandse gezondheidsstelsels of hun beleidsaf-
wegingen met betrekking tot volksgezondheid.

De intellectuele co-auteur van deze pro-abortusaanval 
is Neil Datta, uitvoerend directeur van het Europees 
Parlementair Forum voor Seksuele en Reproductieve 
Rechten. Op dit moment zijn sommige fracties fel 
gekant tegen het controversiële rapport, maar andere 
zijn enthousiast voorstander. Het controversiële 
Matić-rapport werd al met een absolute meerderheid 
goedgekeurd door de ‘Commissie vrouwenrechten 
en gendergelijkheid van het Europees Parlement 

(FEMM)’. In de plenaire vergadering ligt de bal bij de 
centrum-rechtse Europese Volkspartij die de grootste 
partij in het Europees Parlement is, en die zelf ver-
deeld is over deze kwestie. 

CitizenGo heeft een petitie opgesteld die je kan 
ondertekenen en die opgestuurd zal worden naar alle 
mogelijk twijfelend leden van het Europees Parle-
ment, want zij hebben de sleutel om dit pro-abortus 
offensief te stoppen. Open de website www.citizengo.
org, selecteer nederlands als gebruikstaal en teken de 
petitie: ‘ABORTUS IS GEEN MENSENRECHT’.

Dank u voor je inzet 
om het ongeboren leven te verdedigen!

De Heilige Jozef: een aanvaardende vader

Vaak gebeuren in ons leven dingen waarvan we de 
betekenis niet begrijpen. In onze eerste reactie zijn 
we vaak teleurgesteld en opstandig. Jozef echter, 
liet zijn bedenkingen achterwege om het verloop 
van de gebeurtenissen te aanvaarden, en om ze, 
hoe mysterieus ze hem ook leken, te omarmen, de 
verantwoordelijkheid ervoor op te nemen en ze op 
die manier deel te laten uitmaken van zijn eigen 
geschiedenis. Als we ons niet verzoenen met onze 
eigen geschiedenis zullen we niet in staat zijn de 
volgende stap te zetten, omdat we altijd gegijzeld 
zullen blijven door onze verwachtingen en de 
teleurstellingen die daarmee gepaard gaan. 

De spirituele weg die Jozef ons laat zien, is geen weg 
die alles uitlegt, maar een die aanvaardt. Alleen als 
resultaat van die aanvaarding, die verzoening kunnen 
we een glimp opvangen van een groter verhaal, van 
een diepere betekenis. Het lijkt wel of we hier de 
echo horen van de hartstochtelijke woorden van 
Job wanneer hij, uitgedaagd door zijn vrouw om 
in opstand te komen tegen al het kwaad dat hem 
overkomt, antwoordt: “Het goede nemen we wel aan 
van God, waarom dan het kwade niet?” (Job 2,10).

Jozef aanvaardde Maria zonder voorwaarden te stellen. Hij vertrouwde op de woorden van de engel. 
Door de adeldom van zijn hart was hij in staat om dat wat hij van de wet geleerd had, ondergeschikt 
te maken aan de naastenliefde. Vandaag de dag, in onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek 
geweld tegen vrouwen zo evident lijkt, verschijnt Jozef als een respectvolle en gevoelige man. Hoewel hij 
niet over alle informatie beschikt, geeft hij de voorkeur aan de goede naam, de waardigheid en het leven 
van Maria. Als hij aarzelt over wat hij het best kan doen, helpt God hem tot onderscheiding te komen.

De vlucht naar Egypte
Matth. 2-14

Gustave Doré
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Het voelt als een warme mantel om mij heen. 
Ik word weer een vrij mens, zoals ik door God bedoeld ben. 
Ik ben dankbaar deze genezing na 25 jaar te mogen ervaren! 

Een deelneemster van de retraite

Rachel's Vineyard
Vorig jaar in september zijn in Nederland de Blauwe Zusters samen met 
priesters en leken gestart met hulp aan vrouwen met een abortus verleden. 
Dat is in onze tijd hard nodig. Abortus is een traumatische gebeurtenis die 
vaak verergert door het zorgvuldig geheim te houden, waardoor gevoelens 
van schaamte geen uitweg hebben. Genezing van zulke getroffenen kan alleen 
worden bereikt door het creëren van een veilige omgeving waar vrouwen en 
mannen met een abortus-trauma hun verhaal kunnen doen.

Jozef is zeker niet passief berustend, maar moedig 
en vastberaden proactief. In ons eigen leven kunnen 
aanvaarding en verwelkoming een uiting zijn van de 
kracht van de Heilige Geest. Alleen de Heer kan ons de 
kracht geven die nodig is om het leven te aanvaarden 
zoals het is, met al zijn tegenstrijdigheden, frustraties 
en teleurstellingen. 

De komst van Jezus onder ons, is een geschenk van de 
Vader dat ons in staat stelt om ons te verzoenen met 
ons eigen levensverhaal, zelfs als we het niet helemaal 
begrijpen. 

Of precies zoals God tegen Jozef zei: “Jozef, zoon van 
David, wees niet bang” (Mt 1,20), zegt Hij ook tegen 
ons: “Wees niet bang!” We moeten al onze woede 
en teleurstelling opzijzetten en de dingen omarmen 
zoals ze zijn, zelfs als ze niet lopen zoals wij het 
willen. Niet alleen uit pure berusting, maar met hoop 
en moed. Op die manier staan we open voor een 
diepere betekenis. Ons leven kan op wonderbaarlijke 
wijze herboren worden als we de moed vinden om 
in overeenstemming met het Evangelie te leven. Het 
maakt niet uit of alles verkeerd uitdraaide of dat 
sommige dingen niet meer opgelost kunnen worden. 
Zelfs in rotsachtige grond kan God bloemen laten 
groeien. Zelfs als ons hart ons veroordeelt, is Hij 
groter dan ons hart en weet Hij alles (1 Joh 3,20). 

Ook hier komen we opnieuw dat christelijke 
realisme tegen dat niets van wat bestaat afwijst. De 
werkelijkheid is in al haar mysterieuze onredelijkheid 

en complexiteit de drager van een existentiële 
betekenis, met haar licht- en schaduwkanten. Zo kan 
de apostel Paulus zeggen: “Wij weten dat voor wie 
God liefhebben, alles zich ten goede keert.” (Rom 8,28) 
En de Heilige Augustinus voegt daaraan toe: “... zelfs 
datgene wat kwaad genoemd wordt (etiam illud quod 
malum dicitur)”. In dit grotere perspectief geeft het 
geloof betekenis aan elke gebeurtenis, om het even of 
die nu een gelukkige of droevige ervaring is.

We mogen ook nooit denken dat geloven betekent: 
gemakkelijke en geruststellende oplossingen vinden. 
Het geloof dat Christus ons leerde, is veeleer het 
geloof dat we zien bij de Heilige Jozef. Hij zocht geen 
gemakkelijkheidsoplossingen, maar keek met open 
blik naar de werkelijkheid en nam zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid erin op. 

De houding van Jozef moedigt ons aan om anderen 
niet uit te sluiten, maar te verwelkomen en te 
aanvaarden zoals ze zijn, met een voorkeurliefde voor 
de zwakken, omdat God ze uitkiest (cf. 1 Kor 1,27). 
Hij is vader van wezen, beschermer van weduwen (Ps 
68,6) en Hij verlangt van ons dat we de vreemdeling 
liefhebben. Ik kan me voorstellen dat Jezus zich door 
de levenswijze van de Heilige Jozef liet inspireren in 
de gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige 
vader (cf. Lc 15,11-32).

Bron: Patris Corde, apostolische brief van paus Franciscus.

Doorbreek het verdriet

NederlandNederland

Jouw beurt om een nieuw leven te beginnen
Als jij of iemand van wie je houdt een abortus wilt verwerken

Rachel’s Vineyard organiseert genezingsweekenden voor
vrouwen en mannen die een abortus willen verwerken.

Meer info: www. RachelsVineyardNederland.com 
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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+ 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be
www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

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!

Wil je meer informatie over Rachel’s Vineyard en onze retraites?
Surf dan naar de website: www. RachelsVineyardNederland .com

Rachel’s Vineyard geeft vrouwen en mannen de gelegenheid om het diepe rouwproces aan te gaan 
en alle manieren waarop abortus hen geraakt heeft een plaats te geven. 

Rachel’s Vineyard geeft je een aantal oefeningen waardoor je in staat bent al je verdriet en al je pijn 
uit te spreken. Die oefeningen helpen je om de liefde van God te ervaren 
en brengen ook een verbinding tot stand tussen de deelnemers onderling. 

Ze helpen de deelnemers om vergeving te aanvaarden voor zichzelf en naar anderen toe. 
Ook de band met hun geaborteerde kinderen wordt hersteld, onder andere door hen te herdenken.

Het is een weekend van hard werken, maar voor degenen die bereid zijn de reis door hun verdriet te maken, 
zal er genezing zijn. Zij zullen opnieuw met zichzelf en met anderen in het reine komen en zullen God 

toestaan die ervaringen te veranderen in iets dat hoop, vrijheid en vrede schenkt.

Een Rachel’s Vineyard Weekend...
... geeft je de kans om je te focussen op deze donkere en pijnlijke periode van je leven 

met behulp van een ondersteunend en niet-veroordelend verwerkingsproces.

Wat doet Rachel’s Vineyard?
Het helpt je om Gods liefde en barmhartigheid op een diep niveau te ervaren. Het is een plaats waar 
mannen en vrouwen, vaak voor de eerste keer, in een vertrouwelijke omgeving hun diepste gevoelens over 
abortus kunnen uiten en delen. Het is een plaats van verzoening. Deelnemers die wrok-gevoelens hebben 
ten opzichte van zichzelf of anderen, ervaren er barmhartigheid en vergeving, waardoor zij opnieuw in 
vrede met zichzelf en anderen verder kunnen.

Dit genezingsweekend is voor mij een cadeau geweest 
en heeft mij immens geholpen in mijn rouwproces (dat ik 24 jaar heb uitgesteld). 

Het hielp mij elke dag vanaf nu te leven en lief te hebben. Dank u!
Een deelneemster van de retraite


