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&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

Het Wonder van het Leven

Pro Vita trekt al vele jaren door Vlaanderen met de voordracht ‘Het Wonder van het Leven’ om kinderen 
relationele en seksuele opvoeding te geven die gebaseerd is op de kerkelijke leer en moraal. Deze lessen zijn 
gratis en zonder enige financiële verplichting voor de school.

Eerst wordt duidelijk gemaakt dat het menselijk leven heilig is en gerespecteerd moet worden vanaf 
de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Hiervoor wordt uitgelegd hoe de baby zich ontwikkelt in de 
baarmoeder. Aansluitend wordt uitleg gegeven over de puberteit. 

Daarna volgt het relationele aspect. Wij benadrukken het belang van de opvoeding tot het ware, diepere 
en blijvende menselijke geluk met als wezenskenmerk het ‘geven van zichzelf ’. Echte 
liefde wil zeggen: de liefde van de zelfgave, zichzelf totaal en onvoorwaardelijk geven 
aan de ander. In het huwelijk is de seksuele eenwording slechts een middel, 
het doel is de liefdevolle geestelijke éénwording door de wederzijdse gave 
van zichzelf. Het diepe en blijvende menselijk geluk is veel meer dan 
vluchtig seksueel genot. 

Er wordt ingegaan op het verschil tussen 
verliefdheid en echte liefde, op de waarde 
van het kerkelijk huwelijk en de inhoud 
ervan, en ook de ‘Echte Liefde Wacht’ 
boodschap wordt uitgelegd.

Wij zijn U dankbaar voor de giften die wij mogen ontvangen.
Het is dankzij deze giften dat we de lessen GRATIS kunnen blijven aanbieden!

Blijf ons verder steunen!

Gezin & Leven vzw  BE13 4050 1279 5139 KREDBEBB
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Beste vriend voor het Leven,

Graag willen wij dit verhaal met jullie delen. 
Timothy en Marie-Noëlle.

Palmzondag was de dag waarop onze strijd begon op 16 weken zwangerschap. Wij tegen de wereld, zo voelde 
het. Vaak eenzaam en verloren in de wereld, maar zo dicht bij jou en zo dicht bij God. Ik gaf nog een kruisje 
op mijn buik in de kerk, maar door mijn moederinstinct voelde ik al dat er iets niet klopte. Die dag, met de 
gezegende palmtakjes nog in mijn handtas, kwamen we toe in het ziekenhuis. Het werd al snel duidelijk dat 
het er niet goed uitzag. Al mijn vruchtwater was weg: mijn vliezen waren gebroken, alsook mijn hart. 

Intens verdriet overviel me, ook jou papa was helemaal verloren. Maar we wilden jou niet opgeven! De 
dokters dachten daar anders over ... ik zou twee dagen mogen bekomen en dan moest ik je laten weghalen 
uit mijn moederschoot! Bij de echo nam ik de gynaecologe bij de hand en vroeg haar om mijn weg te volgen 
en jou alle kansen te geven. Je zat immers nog in jouw warm nestje. De gynaecologe zei overtuigd: “Dit heeft 
geen zin, je kindje heeft geen kans meer!” Dat was erg confronterend: voor de medische wereld was het alsof 
je niet meer bestond, terwijl we heel duidelijk jouw hartslag konden horen! 

Maar zolang mijn kindje vecht, vecht ik mee! Dagen passeerden, maar we voelden al snel dat de dokters niet 
achter ons stonden. Dus besloot ik om naar huis te gaan en daar heb ik jou nog twee-en-een-halve week 
mogen dragen en heeft jouw papa je ook nog gedoopt. Ook hebben we je nog voelen schoppen! We hebben je 
gekoesterd in ons gezinnetje. Het was tegelijk een moeilijke én een mooie tijd. Moeilijk, omdat we niet wisten 
of je er nog door zou komen, en mooi, omdat we samen met jou gevochten hebben en de dokters ongelijk 
hebben kunnen geven. Want je zou binnen de 48 uur sterven, maar niets was minder waar! 

In de baarmoeder werd er zelfs terug vruchtwater aangemaakt, alhoewel dit ondenkbaar was! Met grote ogen 
veranderde de gynaecologe haar opinie en zei dat de overlevingskans niet meer nul procent was, en dat er nu 
wel degelijk een overlevingskans bestond. Ze hoopte samen met ons dat we de 24 weken zouden halen. Daar 
waar de dokters je al opgegeven hadden, heb jij het tegendeel bewezen voor al de ongeboren kindjes die zo 
te vroeg zijn weggehaald! 

‘Zolang jij vecht, vechten we mee!’
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Ook hadden ze mijn behandeling met antibiotica stopgezet: “protocol” zeiden ze! Elke dag was een gevecht, 
de dokters benaderden papa en mij continu met de raad om je weg te laten halen en fluisterden ons angst 
in: dat ik ziek zou kunnen worden of een infectie zou kunnen oplopen, en zo mijn leven op het spel zette, 
terwijl ze ook de antibiotica verder zouden kunnen geven zodat de kans op infectie vrijwel nul zou zijn. Ze 
overtuigden me dat ik mezelf pijnigde door je te blijven dragen. 
Maar dankzij de juiste mensen rondom mij, de kracht van 
mijn geloof en mijn moederinstinct ben ik blijven vechten, en 
jij ook Michaël, en daarom ben ik zo fier op jou! 

Dertien april verjaarde jouw broer Emmanuel en die avond 
begonnen mijn weeën spontaan. Je papa en ik hadden er vrede 
mee, je had immers zo gevochten voor je leven dat we je rust gunde 
in de armen van God. We wisten niet wat je was, een meisje of een 
jongen, maar een naam hadden we al wel. Diep in mijn hart wist 
ik dat je een jongen zou zijn. We hadden je naam al gekozen, 
omdat we de betekenis zo mooi vonden. Michaël is namelijk 
een aartsengel. En dat ben jij nu ook voor ons, een engel die 
gevochten heeft op de aarde, een engel die gevochten heeft voor al de 
kindjes die zomaar zijn weggehaald zonder de kans gekregen te hebben om te vechten. 

Lieve zoon, nu ik dit neerschrijf ben ik zo ontzettend fier dat ik jouw mama ben. Ook zijn wij veel mensen 
enorm dankbaar: familie, vrienden, priesters, … die ons mee gedragen hebben in deze periode! Zo heb ik 
ook een zeer fijne familie mogen leren kennen, die samen met ons gebeden hebben. Een mama en een papa 
die ook een kindje verloren hebben op aarde maar terugkregen in de hemel. Zij gaven me op de dag van 
zijn prachtige engelen-uitvaart het mooiste geschenk: een paternoster van de Aartsengel Michaël. Toevallig 
vertelde ik een tijdje geleden aan een goede, gelovige vriendin dat ik er naar op zoek was, en ze zei me: “Op 
het gepaste moment zal je er een vinden!” Ze gaf me ook de ingeving om dit verhaal neer te schrijven voor 
Pro Vita. 

Een enorme troost voor ons is ook dat je een mooi plekje kreeg op het kerkhof, vlak naast het grote witte 
kruis van Jezus. Een plekje voor een echte strijder. Het enige wat ik nog miste was een kapelletje, en ja 
hoor, twee weken nadien is er een kapelletje verhuisd en geplaatst vlak naast de begraafplaats van Michaël! 
Ontroerd keek ik naar boven en lachte ... . Bedankt lieve zoon van ons, om met jouw kleine voetjes zo’n grote 
voetafdrukken na te laten! 

Liefs, papa, mama en je broer Emmanuel. 
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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!

Met ingang van 1 september 2021 werd in de Amerikaanse staat Texas 
de ‘Texas Heartbeat Act’ van kracht. Deze nieuwe wet beschermt 
ongeboren baby’s in Texas tegen abortus zodra een hartslag kan 
worden gedetecteerd.

Deze nieuwe wet kon blijven bestaan omdat het Hooggerechtshof niet 
was ingegaan op het beroep van pro-abortus groepen om deze nieuwe 
wet te blokkeren. Op woensdagavond, bijna 24 uur nadat de ‘Texas 
Heartbeat Act’ van kracht werd in Texas, besliste het Amerikaanse 
Hooggerechtshof met een verrassende uitslag van de stemming: 5 
voor de nieuwe wet, 4 tegen, waarbij alle noodverzoeken om de ‘Texas 
Heartbeat Act’ te blokkeren werden afgewezen!

Dit betekent concreet dat zwangere vrouwen geen abortus meer mogen laten plegen als ze langer dan zes 
weken zwanger zijn. Indien een abortus na zes weken zwangerschap toch nog plaatsvindt, kan men een 
boete krijgen van 10.000 dollar plus eventuele gerechtskosten. 

De ‘Texas Heartbeat Act’ wordt in de praktijk beschouwd als een verbod op abortus in Texas omdat het 
menselijk hart begint te kloppen tussen 16 en 22 dagen na de bevruchting en detecteerbaar is rond 4 tot 6 
weken zwangerschap. Dit betekent dat het doden van ongeboren baby’s in Texas na de helft van het eerste 
trimester van de zwangerschap voortaan verboden is!

De wet machtigt elke burger om een rechtszaak aan te spannen tegen een persoon die een abortus uitvoert 
in strijd met de wet, een dergelijke abortus ‘helpt of aanmoedigt’ (inclusief door ervoor te betalen), ongeacht 
of ze weten of de abortus verboden is volgens de wet , of zelfs van plan is om dergelijk gedrag te vertonen….

De pro-life organisatie ‘Texas Right to Life’ merkte in een email op: “Texas Right to Life viert deze 
fenomenale overwinning voor tienduizenden ongeboren kinderen die vanaf nu van het kwaad van abortus 
zullen worden bespaard. We zijn optimistisch dat de ‘Texas Heartbeat Act’ in de toekomst de voortdurende 
juridische aanvallen op dit historische beleid zal blijven overleven.”

De ‘Texas Heartbeat Act’ 


