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Nieuwe film:‘Unplanned’ (Ongepland)

Het waargebeurde verhaal van een directrice van een abortuscentrum
In de VS is zopas de film ‘Unplanned’ uitgebracht. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Abby
Johnson, hoofd van een abortuscentrum, die uiteindelijk tot inzicht en tot inkeer komt over de gruwelijke realiteit van abortus. Pro Vita probeert de film ook naar België te krijgen, intussen brengen we u al
een filmrecensie van een Amerikaanse kijker.
Mijn echtgenote en ik zijn samen met onze zoon de
film ‘Unplanned’ (Ongepland) gaan bekijken. Het is
een meeslepende film met een prachtige boodschap,
maar tegelijk ook erg vermakelijk. Al wie voor het leven is, of christelijk is, of gewoon van aangrijpende
films houdt, zou deze film moeten zien. De film vertelt
het verhaal van Abby Johnson, vertolkt door Ashley
Bratcher. Abby Johnson is momenteel de vrouw die
het meest gehaat wordt door de pro-abortusbeweging
– al haten ze de Heilige Maagd Maria misschien nog
meer.
De film begint met de scène waarin Abby, die toen
directrice was van het Planned Parenthood abortuscentrum in Bryan in Texas, opgeroepen wordt om te
helpen bij een echografie tijdens een abortus. Ze is hevig geschokt door wat ze ziet en vlucht in tranen weg
uit de kamer. De aborteur vraagt zich af wat haar plotseling bezielt, maar een meer accurate vraag zou zijn
wie haar plotseling bezielt – God? Ze sluit zich op in
een badkamer. Een van de werknemers vraagt haar of
ze de dokter – de aborteur – moet verwittigen. Johnson
antwoordt snikkend dat dat wel de laatste persoon is
die ze nu wil zien. De film gaat dan terug naar de tijd
toen Abby nog op de universiteit studeerde, om de kijkers te tonen hoe ze tot dat punt was gekomen.
Abby kwam uit een pro-life familie, maar onderging zelf een abortus toen ze in een slechte relatie
zat. Nadien maakte ze zelfs de fout om even in Hollywood-stijl met die man te trouwen, maar hij bedroog
haar en liet haar achter met een tweede zwangerschap.
Ze had toen een tweede, chemische abortus die met
alle gruwelijke details wordt getoond in de film. Gedurende heel die periode blijven Abby’s ouders bidden
dat ze tot inkeer zou komen. Ze preken niet tegen haar,
maar Abby weet wat ze denken. Tijdens die tweede

abortus valt Abby, kreunend van de pijn, in slaap op de
met bloed besmeurde badkamervloer, overtuigd dat ze
stervende is. Ze vraagt zich af wie haar dode lichaam
zal vinden, en bidt dat het niet haar moeder zal zijn.
Zoals de meeste studenten aan de universiteit zoekt
Abby nog haar weg in het leven, en was zo een gemakkelijke prooi voor Planned Parenthood. Eerst wordt
ze als vrijwillige begeleidster aangesteld in een abor-

‘WAT ZE ZAG VERANDERDE ALLES’

tuscentrum, en na haar studies kreeg ze een betaalde
job als adviseur bij Planned Parenthood. Haar taak
bestond erin om vrouwen de ‘oplossing’ van abortus
te verkopen. De film toont de rationalisaties waarmee
mensen in dit tranendal op een plaats van groot kwaad
terechtkomen. Het is zelden een sprong in de afgrond,
maar veeleer een langzaam proces waarbij men stap
voor stap verder afglijdt langs wat aanvankelijk een
licht hellend pad leek.
De reddende genade voor Abby was, zoals voor zovelen onder ons, haar huwelijk, met haar echtgenoot
Doug. Hij was al gelovig en was geen voorstander van
haar werk bij Planned Parenthood, maar hij hield van
haar. Beiden hebben zich intussen bekeerd tot deka1

tholieke Kerk. Haar ouders waren in de wolken over
hem. Ze trouwden, en na de geboorte van hun dochter
Grace leefde Abby een gespleten leven. Haar beroep
was directrice van een Planned Parenthood abortuscentrum, buiten haar werkuren was ze een christelijke,
liefhebbende echtgenote en moeder. Iets moest het begeven.
Door de film heen vertegenwoordigen de biddende
pro-life mensen Abby’s geweten of engelbewaarder,
die worstelt om gehoord te worden. Tegen haar wil
in begint ze hen te respecteren en zelfs te waarderen,
hoewel ze in een humoristische scène de brandsproeiers van het centrum tegen hen gebruikt. De film benadrukt dat de zachte aanpak van de pro-life mensen
werkt, die hun liefde tonen voor de vrouwen die denken een abortus nodig te hebben. Op het einde van de
film raadt Abby met succes een vrouw aan om geen
abortus te ondergaan. Ze legt haar uit dat de ‘kliniek’
een echografie zal maken om te zien hoe groot haar
baby is, om te kunnen bepalen hoeveel ze moeten
aanrekenen. Maar ze zullen haar niet toestaan om die
echografie te zien, want dat zou haar kunnen weerhouden van de abortus, en dat is hun bron van inkomsten.
Een belangrijk element in de film is Abby’s geleidelijke ontgoocheling in Planned Parenthood, omdat langzaam maar zeker het besef doordringt dat abortus voor
hen slechts een ‘business’ is, en dat hun bewering van
vrouwen te helpen slechts schone schijn is.
In elke goede film zit een slechterik, en in de film

nen’. Wanneer deze advocaat haar ondervraagt, vraagt
Abby wat zijn verdediging voor de rechtbank zal zijn.
Hij antwoordt dat ze onschuldig is, en dat dat hun verdediging is. Abby antwoordt: “Nu zijn we gezien”. Tijdens de hoorzitting bespot Cheryl Abby’s advocaat, en
zegt dat Abby inderdaad ‘zal krijgen wat zij verdient’.
Maar haar advocaat verslaat al na een uur de dure advocaten van Planned Parenthood, en Abby is vrij om
de waarheid over Planned Parenthood te vertellen. Hij
zegt dan tegen Cheryl dat Abby inderdaad gekregen
heeft wat ze verdient, en dat Cheryl ook gekregen
heeft wat ze verdient.
De abortus-lobby is terecht bang voor de impact
van deze film. ‘Ongepland’ spreekt duidelijk de jonge
vrouwen aan, die door omstandigheden in hun leven
worden meegesleept door de abortusbeweging, terwijl
ze innerlijk erg verdeeld zijn over abortus. De film
leert hen dat er ook een andere manier is, en dat er
vergeving is bij God. Op het einde van de film vertelt
Abby aan haar echtgenoot dat ze medeplichtig is aan
22.000 abortussen, en ze vraagt zich af hoe ze daarmee
nog verder kan blijven leven, en hoe God haar daarvoor kan vergeven. Haar man herinnert haar eraan dat
God dat zeker kan doen en dat zeker zal doen.
Door de hele film heen kwamen de onsterfelijke
woorden van de profeet Jesaja in me op:
‘Wast u, reinigt u! Uit mijn ogen met uw misdaden!
Houdt op met kwaad doen. Leert liever het goede te
doen, betracht de rechtvaardigheid, helpt de verdrukten, verschaft recht aan de wezen, verdedigt de weduwen. Komt laat ons de zaak afhandelen, zegt Jahwe.
Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen
worden als sneeuw? Zouden zij, rood als purper, kunnen worden als wol?’ Jesaja 1: 16-18
‘Ongepland’ is een prachtige film die ons eraan herinnert dat de zonde overvloedig aanwezig is in dit tranendal, maar dat ook berouw en verlossing overvloedig aanwezig zijn, en dat is een goede boodschap voor
alle tijden!

‘Unplanned’ is dat Cheryl, de overste van Abby Johnson bij Planned Parenthood. Wanneer ze tegen Abby
zegt dat ze het aan de stok heeft met een van de machtigste organisaties ter wereld die gesteund wordt door
een paar van de rijkste mannen ter wereld zoals Gates
en Buffet, kreeg ik rillingen. Ironisch of niet, deze rol
wordt uitstekend vertolkt door Robia Scott, die niet alleen een actrice is, maar ook een pro-life activiste.
Nadat ze Planned Parenthood verlaten had, diende
Planned Parenthood een klacht in tegen haar om een
straatverbod te bekomen, en om haar zo de mond te
kunnen snoeren. Dit wordt in de film humoristisch behandeld, waarbij Abby Johnson en de ‘Coalitie voor
het Leven’ een advocaat aanstellen die op reclameborden adverteert dat ‘zijn klanten krijgen wat ze verdie-

Vertaling van Donald R. McClarey, 02/04/2019, The American
Catholic

Pro Vita is bezig om de film ‘Ongepland’ naar ons
land te krijgen. Steun ons met gebed, of een gift
met vermelding ‘film’ als u ons daarbij wil helpen!
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Pasgeboren kinderen doden?
Op 18 april jl. publiceerde de krant ‘De Morgen’ een artikel met als titel: ‘Niemand wil kinderen doden. Maar
wat met pasgeborenen zonder enige kans op een moment zonder lijden?’ Het artikel verwijst naar een enquête bij
dokters in de neonatologie waarbij een meerderheid voorstander zou zijn om pasgeboren kinderen die onnoemelijk veel lijden te ‘helpen’ door ‘actieve levensbeëindiging’ – door ze te vermoorden.
Jezus, begreep ze meteen waarover het ging, en was ze
meteen bereid om heldhaftige offers te brengen en het
meest afschuwelijke lijden te verduren zonder erover
te klagen. Ze had op haar bed een kruisbeeld naast
haar liggen, en toen haar lijden haast ondraaglijk
werd, nam ze het kruis in haar kleine hand, staarde
gefixeerd naar dat kruis en fluisterde: "Arme heilige
God! Oh, arme, heilige God!" Als anderen medelijden
hadden met Nellie omwille van haar lijden, glimlachte
ze, en zei ze: "Wat is mijn lijden, vergeleken met wat
Hij aan het kruis heeft meegemaakt?”
… Iedereen verwonderde zich over hoe het mogelijk was dat ze nog in leven kon blijven: lichamelijk
was ze totaal uitgeput en uitgemergeld. Ze kon nu ook
niets meer inhouden, zelfs niet een soeplepel bouillon.
Ze leek enkel en alleen nog overeind te blijven door
het Heilig Sacrament. Het lijden van Nellie was nu zo
groot dat op een dag een zuster bij het aanschouwen
ervan haar tranen niet meer kon bedwingen. Maar
Nellie voelde zich vrij en vroeg: "Waarom huil je? Je
zou blij moeten zijn dat ik naar de Heilige God ga.”
Als de verpleegster bij Nellie kwam klagen over hoofdpijn of zo, dan antwoordde Nellie: “Wat is dat in vergelijking met het enorme lijden dat de Heilige God
voor ons geleden heeft?”… Nellie overleed op zondag
2 februari 1908, ze was toen vier jaar, vijf maanden en
acht dagen oud ...”
Haar levensverhaal is een mooie getuigenis van de grote kracht die in lijden
verscholen ligt. Als er kinderen geboren
worden die mogelijk zwaar zullen lijden, dan moet onze eerste bekommernis
natuurlijk zijn om dat lijden te voorkomen en hen met liefde en toewijding te
verzorgen. De behandelingen om pijn
te bestrijden worden steeds beter. Maar
onze bekommernis moet ook uitgaan
naar de spirituele begeleiding van die
kinderen, om hen voor te bereiden als
zij vroegtijdig het aardse leven verlaten. Als kinderen
liefde kunnen aanvoelen, dan kunnen zij ook God aanvoelen, want God IS liefde! God plaatst lijdende en
hulpbehoevende mensen in ons midden, niet om ons
te leren hoe we hen het best van kant kunnen maken,
maar wel om ons te leren liefhebben, door hen op de
best mogelijke manier te verzorgen en te behandelen.

Het taalgebruik is opvallend. De titel stelt dat ‘niemand kinderen wil doden’, maar het artikel zelf spreekt
over ‘helpen bij de beëindiging van het leven van pasgeborenen’. Verder gaat het dan al over ‘pasgeboren
kinderen zonder enige kans op een moment zonder
lijden toch altijd in leven houden/dwingen’, alsof er
dwang op een kind wordt uitgeoefend door het in leven te houden, alsof medische hulp de vrijheid van een
weerloos kind kan inperken!
Gevallen van ‘pijnlijk lijden’ worden naast ‘afhankelijkheid van machines’ geplaatst. Herinnert u zich
de onlangs overleden briljante wetenschapper Stephen
Hawking, die nochtans het grootste deel van zijn leven
‘afhankelijk van machines’ was? Het gaat ook over
‘pasgeborenen zonder enige kans op een kwalitatief
levensmoment’ en over ‘pasgeboren kinderen met een
ernstige en ongeneeslijke aandoening’. Sinds wanneer
is een ‘kwalitatief levensmoment’ nodig om een recht
op leven te hebben? Sinds wanneer hebben kinderen
met een handicap geen recht op leven meer? Naar verluidt werden in het ‘barbaarse’ Sparta zwakke borelingen van de rotsen geworpen, en onze post-christelijke
maatschappij is in ijltempo in dezelfde richting bezig.
Mensen kunnen echter leren omgaan met pijn, ook
heel jonge kinderen zoals Nelly Organ, beter gekend
als ‘Kleine Nellie van de Heilige God’, geboren in
Ierland in het jaar 1903. Haar leven getuigt van het feit dat zeer jonge kinderen reeds een volwassen geloof kunnen
hebben, en ook in staat zijn een zwaar
lijden op zich te nemen. Wanneer men
in staat is om zijn lijden aan God te geven met het doel zielen te redden, dan
zal God dat nooit weigeren. Hieronder
een paar korte citaten die haar fysieke lijden beschrijven, en de drijfveren
waardoor zij in staat was om dit lijden
geduldig te verdragen:
‘… Als vierjarige maakte Nellie een
ongelooflijke vooruitgang in geloof en heiligheid. Ze
had het ochtend- en avondgebed vanbuiten geleerd,
alsook de aktes van geloof, hoop, en liefde, de belangrijke kerkelijke mysteries, en heel wat bijzonderheden
over het leven van Jezus. Ze was erg toegewijd aan het
lijden van Onze Heer Jezus, en toen men haar aanspoorde om haar lijden te verenigen met het lijden van
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dit realiseren ...

met uw steun kon
Onze 49ste Echte
Liefde Wacht
bijeenkomst op
23 maart met 30
deelnemers.

Op zondag 28 april was Pro Vita
met een infostand aanwezig in de
H. Hart basiliek van Koekelberg
tijdens de plechtgheid ter ere van
de Barmhartige Christus.

Met onze voordrachten waren we te...
1 april
2 april
3 april
4 april
4 april

Beveren
Beveren
Ekeren
Moerbeke
Ekeren

23 april
24 april
25 april
26 april
29 april

Zaventem
Nijlen
Stabroek
Knokke
Sint-Truiden

blijf geven voor het leven van de kleinsten:
Zondag 26 mei 2019
organiseren we in Dadizele
onze jaarlijkse
‘Dag voor het Leven’.
Info: info@provita.be
of: 015/42 28 14

Vrijwilligers gevraagd

Elke tweede maandag van de maand komen in ons zaaltje te Mechelen een groep vrijwilligers helpen om onze
maandbladen ‘Gezin & Leven’, ‘Jongerenactie’, ‘Nouvelles,
en ‘Leben & Familie’ in te pakken. Indien u tijd en interesse hebt, dan bent u van harte welkom! Meer informatie
op ons secretariaat.

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige bijdrage over te maken
Jaarabonnement minstens 10 euro - voor Europa 13 euro
Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor onze weldoeners
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14
E-mail: info@provita.be KBC : BE13 4050 1279 5139
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.
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