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Hier is een duidelijke en krachtige stem van de ganse 
Kerk nodig, in het bijzonder van haar gezagsdragers. 
Voorzichtigheid mag niet verworden tot lauwheid 
(Ap. 3, 16) tegenover wat objectief een morele bar-
barij is: het systematisch doden van onschuldige kin-
deren. De Kerk moet het zout der aarde zijn, en niet 
bang zijn om een steen des aanstoots te zijn. Voor 
die kinderen is het een kwestie van leven of dood, en 
wat staat er voor ons 
op het spel? Maat-
schappelijk aanzien? 
Macht? Bezit?

Sint Paulus had veel 
te torsen: gevangen-
schap, slagen, doods-
bedreigingen, ste-
niging, schipbreuk, 
bedreigingen van 
rovers, tegenkanting 
van heidenen en het 
eigen volk; met zwoe-
gen en tobben, veel 
slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, 
in koude en naaktheid (2 Cor. 11, 23). Zouden wij, 
die dit leed niet getorst hebben, opgeven? 

Sint Paulus vocht ‘de goede strijd’ op zo’n wijze dat 
hem slechts overbleef te “wachten op de krans der 
gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige 
rechter, hem zal belonen (…) en allen die met liefde 

uitzien naar zijn komst” (2 Tim. 4, 8). Daarom moe-
digt hij aan om sterk te zijn “in de goede strijd van het 
geloof” (1 Tim. 6, 12). 

‘Ja maar’, zou men kunnen zeggen, ‘ik ben Paulus 
niet!’ Er is zeker een verschil tussen Paulus en ons, 
maar evenals hij mogen wij niet enkel op onze eigen 
krachten rekenen, maar samen met hem zeggen: “Al-

les vermag ik in Hem 
die mij kracht geeft” 
(Fil .4, 13).

Wat meer is: ondanks 
de vele ontmoedigende 
nieuwsberichten die 
van alle kanten ons 
overweldigen, mogen 
we ons ook verheugen 
over nieuws dat 
getuigt dat we niet 
alleen staan in de 
‘goede strijd’ voor 
het leven. We denken 

bijvoorbeeld aan twee recente gebeurtenissen in 
Parijs en Washington, twee marsen, of beter gezegd: 
twee vloedgolven van mensen die protesteren tegen 
de cultuur van de dood. Dat is zeker nog niet genoeg, 
maar toch al een mooi teken van hoop, dat toont 
dat het vuur nog steeds smeult onder de as, en dat 
er nog vele mensen – steeds meer en meer – durven 
opstaan en zeggen dat het genoeg is, dat ze niet 

Twee marsen, één strijd
De ‘goede strijd’ waarover Sint Paulus spreekt tot Timoteüs (2 Tim 4, 7) is niet zonder momenten van ontmoe-
diging. We weten heel goed dat ‘de glorie van God de levende mens is’ – zoals Sint Ireneus van Lyon subliem 
verwoordt – en dat we daarom moeten vechten voor het recht op leven van diegenen die bedreigd worden door 
de cultuur van de dood. We weten dit wel, maar toch er zijn zoveel redenen om de moed te verliezen. We denken 
vandaag aan het feit dat politici de verlenging van de abortustermijn bespreken, tegenover tegenstanders die 
het op twaalf weken willen houden, terwijl bijna niemand zich engageert om zich te verzetten tegen álle abor-
tussen. Er blijkt een zekere desinteresse te heersen in deze kwestie. 
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ongestraft kunnen toelaten hoe allerlei krankzinnige 
beslissingen onze samenleving misvormen en de 
mensheid te schande maken. Het zijn twee marsen 
die een gemeenschappelijke afwijzing uitdrukken 
van een dictatuur die de mens reduceert tot een 
consumptiemiddel.

De Mars van Parijs, 20 januari 2020

Afhankelijk van de bron kwamen tientallen tot hon-
derdduizenden mensen in Parijs op straat met de eis 
het wetsvoorstel rond PMA (Procréation Médicale-
ment Assistée: kunstmatige inseminatie en In-Vitro-
fertilisatie) in te trekken. Deze medische voortplan-
tingstechnieken zouden toegankelijk moeten worden 
voor lesbiennes en alleenstaande vrouwen. Dat be-
tekent dat een vader niet meer nodig is om een kind 
te verwekken. Het kind, volgens deze wet, is niets 
anders dan een ‘object van verlangen’, en dit verlan-
gen moet bekrachtigd worden in een wet. Zo echter 
worden kinderen beroofd van een echt gezin en een 
vader, en worden ze bedreigd in hun psychologische 
ontwikkeling. 

Vechten tegen PMA en daarmee verbonden GPA (Ge-
station Pour Autrui: draagmoederschap), is vechten 
tegen een perverse en slinkse vorm van mensenhan-
del, een nieuwe vorm van slavernij die ten onrechte 
door de initiatiefnemers voorgesteld wordt als een  
mensbevorderende maatregel. Draagmoederschap 
wordt voorgesteld als een edele daad, maar komt neer 
op het verhuren van een baarmoeder en de uitbuiting 
van kwetsbare vrouwen. Laten we hierbij alert zijn 

dat een kleine toegeving een vloed van moreel verval 
met zich kan meebrengen. Dat is wat deze mensen op 
de mars in Parijs willen zeggen over een wetgeving 
die er dagelijks op achteruit gaat.
 
De Mars van Washington, 24 januari 2020

Net als in de voorgaande jaren bracht deze mars en-
kele honderdduizenden mensen samen: een enorme 
bemoediging voor allen die samen strijden tegen 
abortus. De grote verrassing dit jaar was dat de pre-
sident hen niet vanuit het witte huis toesprak (zoals 
twee jaar geleden voor de eerste maal), maar dat hij 
er deze keer persoonlijk bij was, met een opmerkens-
waardige toespraak voor het leven. Twee dagen eer-
der riep dezelfde president Trump op om 22 januari 
(de dag waarop in 1973 abortus werd gelegaliseerd 
in de VS) te vieren als ‘De dag van de heiligheid van 
het leven.’  
Op de mars zei de president: 
 

We mogen ons verheugen en dankbaar zijn dat een 
van de machtigste mannen ter wereld dit verklaart: 
het is een grote en politiek inspirerende daad ten gun-
ste van het leven, van de zieken, van de gehandicap-
ten, van de ongeboren kinderen en van de gezinnen. 
Dit mag ons allen moed doen vatten in de ‘goede 
strijd’ voor het leven.

▪ De verplichte minimale bedenktijd (na de eerste 
raadpleging) wordt ingekort van 6 dagen tot 48 uur 
(behalve bij dringende medische redenen).
▪ Geschrapt wordt: de verplichting om zwangere 
vrouwen te informeren over de financiële, sociale en 
psychologische hulp die de wet aanreikt aan gezin-
nen, moeders (alleenstaand of niet) en hun kinderen 
bij wet bieden, evenals de mogelijkheden tot adoptie 
van het ongeboren kind. Voortaan zou enkel nog, na 
de abortus, ‘medische en psychosociale ondersteu-
ning voor de vrouw’ aangeboden worden.

Wetswijziging abortus verdergaand dan gedacht
Worden we binnenkort gevangengezet omdat we voor hen bidden?!

Wellicht rond half februari moet de Raad van State haar advies geven over het wetsvoorstel om de termijn voor 
abortus te verlengen tot 18 weken (4,5 maanden). Een aandachtige lezing van de versie die in tweede lezing is 
aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, toont dat er veel meer 
op het spel staat, waarvan de gevolgen moeilijk in te schatten zijn:

“Elk kind is een kostbaar en heilig geschenk 
dat God ons geeft. Samen moeten we de 
waardigheid en de heiligheid van het menselijk 
leven beschermen, koesteren en verdedigen.”
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Wie is verloren?
Vrijspraak van 3 artsen in het proces omtrent de euthanasie van Tine Nys.

Er valt veel over te zeggen, maar de verdedigers heb-
ben het recht om te doden kunnen goedpraten. Zeker, 
het zal niet gemakkelijk zijn psychisch te lijden, ook 
niet voor familie noch voor de samenleving. Maar is 
doden dan een echt optie? Had Christus ook hen niet 
voor ogen toen Hij zei: “ze weten niet wat ze doen.” 
Moeten we geen medelijden met hen hebben, want 
ze beseffen nog niet dat zij eigenlijk verloren heb-
ben. Dat ze Tine verloren hebben, die bovenal liefde 
en geduld nodig had. Dat ze zoveel anderen al ver-

loren hebben die volgens hun wet mochten worden 
gedood. Dat ze daardoor anderen die psychisch lij-
den aanzetten om het op te geven. Dat ze de families 
verliezen die ontgoocheld zijn omdat hun leed niet 
erkend wordt. Dat ze verliezen, omdat de maatschap-
pij in haar dragende kracht wordt getroffen. En ze 
beseffen niet dat ze verloren hebben, want Christus 
heeft de dood overwonnen. De dag komt dat de Heer 
van het leven die kwam om te redden wat verloren is, 
recht komt spreken.

▪ De mogelijkheden van medische zwangerschapsaf-
breking worden uitgebreid. Medische zwanger-
schapsafbreking wordt toegelaten als er een ‘hoog ri-
sico is, volgens de huidige stand van de wetenschap’, 
en niet langer alleen ‘wanneer het zeker is dat het on-
geboren kind zal lijden aan een bijzonder zware ziek-
te, die als ongeneeslijk aanzien wordt op het moment 
van diagnose’, zoals de wet momenteel voorziet.
▪ Overeenkomsten tussen artsen en zorginstellingen 
die de praktijk van abortus uitsluiten, zijn voortaan 
verboden: ‘Geen enkele arts kan op grond van een 
overeenkomst worden belet om een vrijwillige zwan-
gerschapsafbreking te verrichten.’

▪ Het misdrijf van verhindering van de abortus wordt 
uitgebreid: Wie een vrouw ‘fysiek probeert te weer-
houden, op welke manier dan ook’, wordt voortaan 
gestraft voor het betreden van een faciliteit die abor-
tussen uitvoert. De voorziene straf is een gevangenis-
straf van drie maanden tot een jaar en een boete van 
honderd tot vijfhonderd euro.
▪ Abortus wordt voortaan beschouwd als een medi-
sche handeling: wetten met betrekking tot de rechten 
van de patiënt en de uitoefening van de gezondheids-
zorgberoepen zullen voortaan abortus als medische 
behandeling opnemen.

(Overgenomen van Europees Instituut voor Bio-ethiek)

Na een weekendje Londen bleek Gitte zwanger, on-
danks de pil. “Al snel omarmde ik het idee om mama 
te worden,” zegt ze. Vooral was ze bang voor zijn 
reactie en terecht: hij weigerde 
en dreigde, en er moest zelfs een 
DNA-onderzoek worden afge-
dwongen om hem de alimenta-
tie te doen betalen. In het hele 
verhaal komt stilletjes naar voor 
hoe ondanks alle moeilijkheden 
Gitte toch zo blij is met haar 
dochter. Of hoe een dagdagelijks 
verhaal onopvallend een grote 
kentering kan betekenen in de 
huidige mentaliteit. Geen keuze voor abortus, maar 
een kwestie van door de moeilijkheden heen haar ge-
weten te volgen en zich te verheugen over haar kind! 
Moedig toch, om in deze tijd zo’n teken te geven! 

Natuurlijk kan de bedenking opkomen waarom ze op 
zijn avances inging. Ergens voelt deze vrouw dit ook 
aan: “Ik liet de kans open dat er iets moois tussen 

ons zou kunnen bloeien.” Ja, het 
kan zo mooi zijn! Ja, zo besef-
fen we weer het belang van onze 
voordrachten  ‘Het Wonder van 
het Leven’ in de scholen en de 
‘Echte Liefde Wacht’-dag in 
maart. Aan ons om de jeugd te 
informeren over hoe schoon de 
liefde kan zijn als het echte lief-
de is, en hoe juist het is dat elk 
kind vreugde brengt, al zijn de 

moeilijkheden nog zo groot. “Wij zijn gelukkig,” zegt 
Gitte over haar dochter en zichzelf, “maar hij heeft al 
twee jaar gemist van haar leven: haar eerste woordjes 
en stapjes… Dat maakt hem de grote verliezer!”

Het verhaal van Gitte Vander Elst
Onlangs stond in de krant het verhaal van Gitte Vander Elst (HLN 25/01/2020). Gitte, 27 jaar, is u wellicht 
onbekend, wel de vader van haar kind: rode duivel Michy Batshuayi. Beide leerden elkaar kennen en hoewel 
Gitte wist dat hij losbandig leefde, ging ze in op zijn avances.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige gift over te maken. 
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14       E-mail: info@provita.be    KBC: BE13 4050 1279 5139 (BIC:KREDBEBB)

www.provita.be       www.wondervanhetleven.be       www.echteliefdewacht.be
Kantooruren: 9u - 16u30    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. 

Met uw steun kan dit realiseren ...

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

15 januari   Genk
16 januari   Laakdal
17 januari   Gent
20 januari   Lozen
22 januari   Landen
23 januari   Landen
26 januari   Leiden, NL

Komende voorstellingen: 

18 februari, 20:00     Cinema Rio, Den Haan
27 februari, 20:00     Cinema De Sfinx, Gent
7 maart, 19:00           Pro Vita, Mechelen 
13 maart, 19:00         Kerk Maria Tenhemelopneming, 
                                    Zutendaal

Meer info op www.unplanned.be

Het boek ‘Ongepland’ is nog steeds bij ons te koop

Volgende Echte Liefde Wacht-dag:
Zaterdag 28 maart 2020

Sprekers: Mgr. Vanhoutte, 
         Lies Vos en 

                    Selina De Maeyer

Meer info op www.echteliefdewacht.be

We zijn blij en dankbaar dat we deze film konden 
draaien bij ons in de parochie. Koersel, het einde van 
de wereld, werd opgeschrikt door de beelden. Een 
kleine 70-tal mensen van Geel tot Hamont-Achel en 
van Neerpelt tot Kortenbos zijn op de uitnodiging 
ingegaan. Ze dragen een rijkdom aan beelden en een 
spirituele gedachtegang mee om het door te vertellen. 
We zijn er zeker van dat, als iemand over abortus praat 
of eraan denkt het te doen, wel twee keer zal nadenken.
Over een aantal punten die in de film voorkomen 
waren we blij verrast: de strijd tussen God en de Satan 

met de overwinning van God, de spirituele verwijzing 
naar ‘het Leven’ en de kracht van het gebed. Na contact 
met de biddende mensen kunnen de meisjes niet 
anders dan terugkeren en kiezen voor het goede. Ook 
de echtheid van het abortus-ingrijpen maakte indruk, 
het afschrijven van menselijke waarden en de gehele 
abortus-industrie. Voor ons was de voorstelling heel 
goed en geslaagd en wij willen jullie proficiat wensen 
met dit initiatief. Dank voor jullie inzet, zorg, moed en 
gebed. 

Diaken Willy en Marie-Jeanne Sabo-Verlinden

Kijkers schrijven...

Met onze voordracht waren we te...
27 januari     Wolvertem
3 februari     Kortrijk
6 februari     Menen
7 februari     Oudsbergen
11 februari   Lommel
12 februari   Riemst
14 februari   Ieper


