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De film ‘Unplanned’ komt eraan!

Daarna gaat Pro Vita de film op zoveel mogelijk locaties vertonen. 
Wie zelf locaties kan aanbieden, mag mailen naar info@provita.be

Wat zij zag 

veranderde alles

Pro Vita is officieel distributeur voor België. 
De Vlaamse première van 'Unplanned' zal 
op 1 december in Antwerpen plaatsvinden.

Nederlands ondertiteld
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“Mijn moeder lag op de abortustafel ... 
toen liep ze de deur uit”

UNPLANNED-ACTRICE ASHLEY BRATCHER AAN hET WooRD

Actrice Ashley Bratcher is een krachtige stem geworden voor ongeboren baby’s en moeders sinds ze de rol 
van Abby Johnson speelde in de film ‘Unplanned’. Wereldwijd zijn mensen door haar geraakt. En niet alleen 
vanwege haar krachtige vertolking van een directrice van een abortuskliniek die pro-life activiste werd. 
Ashley heeft namelijk ook haar eigen levensverhaal. In de maanden voor de première van de film bezocht ze 
de Filippijnen, waar ze Philstar.com vertelde dat ze zelf bijna het slachtoffer was van een abortus.

"Ik zou eigenlijk geaborteerd worden. Mijn moe-
der vertelde me dat het maar een paar minuten ge-
scheeld heeft of ik was geaborteerd. Ze lag al op de 
abortustafel toen ze besloot om op te staan en weg 
te lopen."

Ashley zei geen idee te hebben gehad dat ze bijna 
was geaborteerd toen ze instemde met de rol van 
Abby Johnson. Ze wist wel dat haar moeder 
een abortus had ondergaan voordat zij ge-
boren was. Maar ze heeft nooit geweten dat 
haar moeder ook haar bijna had geaborteerd. 
"Ze voelde zich heel slecht over haar keuze 
en drie jaar later zat ze in dezelfde proble-
men (met mij)", schreef ze in een column 
voor Fox News.

Toen Ashley haar moeder via de telefoon 
vertelde over het verkrijgen van de rol in 
‘Unplanned’, hoorde ze wat er voor haar ge-
boorte écht was gebeurd. "Toen ik haar be-
gon te vertellen over Abby’s verhaal, hoorde 
ik haar helemaal instorten. Haar stem trilde 
helemaal toen ze zei: 'Ik moet je iets vertel-
len dat ik je nooit eerder heb verteld'. Door 
haar tranen heen biechtte ze op: 'Ik was van 
plan abortus te plegen toen ik zwanger was 
van jou'. Ik zat helemaal verstomd en ver-
ward op mijn stoel, toen ze verder vertelde: 
'Ik was bij de kliniek, zat op de tafel toen de 
verpleegkundige, die zelf behoorlijk zwanger was, 
met me kwam praten. Ik voelde me ziek. Ik kon het 
niet. Ik stond op en liep zo de deur uit'."

Vanwege haar medeleven voor vrouwen die worste-
len met ongeplande zwangerschap, gebruikt Ashley 

haar tijd in de spotlights om een stem te zijn voor 
die vrouwen en hun ongeboren baby’s. Ze zei dat ze 
vrouwen op het hart drukt dat ze "niet alleen zijn" 
en dat "er meer hulp is dan je je kunt voorstellen", 
aldus Philstar.com. 
"Weet dat er veel organisaties zijn die je in alles 
kunnen voorzien, van luiers tot financiële steun. 
Het is belangrijk om vrouwen te vertellen dat ze 

niet alleen zijn en dat er organisaties bestaan die 
kunnen helpen. Echte gezondheidszorg redt le-
vens", vertelde Ashley. Sinds kort werkt ze samen 
met Heartbeat International om te starten met een 
nieuwe studiebeurs voor zwangere vrouwen en 
moeders.
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Ik was destijds op de 
eerste bijeenkomst van 
Echte Liefde Wacht in 
1995 in Nossegem en heb 
daar de belofte afgelegd. 
De toenmalige priester 
Heroelens heeft mij destijds 
geleerd om ook ‘ja’ te 
durven zeggen tegen de 
kosterdienst. Ik ben een tijdje 
later gaan meezingen in het 
begrafeniskoor van Leest 
gedurende 10 jaar en ben 
van daaruit de sleuteldienst/
kosterdienst beginnen doen 
gedurende 4 jaar. Na mijn 
verhuis naar Mechelen in 
2012 heb ik na een tijdje de 
vraag gekregen om ook daar 
de kosterdienst te verzorgen 
in de kerk van het H. Kruis 
aan de Antwerpsesteenweg. 
Ik doe dit nu al ongeveer 5 jaar. 

Verder doe ik vrijwilligerswerk bij één van de meest 
verstoten groepen uit onze samenleving, namelijk 
de psychiatrische patiënten. Er rust nog steeds een 
groot taboe op deze ziektebeelden. Ik hou ontmoe-
tingshuis ‘De Passant’ open voor ex-patiënten in de 
psychiatrie van Duffel. Dit zijn mensen die terug 
stabiel zijn en contact willen houden met lotgeno-
ten en andere psychisch kwetsbare mensen. 

Tevens ben ik bezoekvrijwilliger in PVT Schorshae-
gen, campus Duffel-Oost. In de buurt van het fort 
van Duffel staat de woonvorm met 24-uur-begelei-
ding voor mensen met een psychische kwetsbaar-
heid en een beperkte zelfredzaamheid. Mensen die 

daar verblijven, zijn vaak 
vergeten door de maat-
schappij. Zo ga ik een man 
bezoeken die zeer weinig 
bezoek krijgt. Ik ga om de 
twee weken langs en blijf 
dan een tweetal uren praten. 

En ik ben ook nog buddy 
voor een man uit Lier. Dat is 
meestal heel leuk. We doen 
dingen uit de vrijetijdsfeer, 
zoals een optreden bijwo-
nen of een uitstap. We zijn 
al op midweek geweest in 
de benedictijnenabdij van 
Zevenkerken in Loppem. 
En elke woensdag ga ik ko-
ken met de vluchtelingen en 
arme mensen van de stad. 
Dat is georganiseerd door 
het Sociaal Huis. 

Ik ga elke dag naar de mis. Op maandag, woens-
dag en vrijdag bij de zusters in onze parochie. Dan 
help ik de oude pastoor Gaston Van Malderen bij 
het stappen. Op dinsdag en donderdag ga ik naar de 
Sint-Romboutskathedraal naar de mis en daarna ga 
ik een kop koffie drinken in het Koraalhuis. 

Sedert anderhalf jaar zing ik in het Hanswijkkoor. 
Als God het belieft, zal ik over ongeveer 4 jaar een 
pauselijk ereteken krijgen voor 50 jaar deelname 
aan de Hanswijkprocessie bij de dragers van het re-
liekschrijn van Sint-Rombouts. 

Ik ben heel gelukkig met het leven dat ik nu leid. 
Ik ben er mij elke dag van bewust dat de lont bij 
Echte Liefde Wacht is aangestoken. Ik kan jammer 
genoeg volgende zondag niet aanwezig zijn bij de 
50ste editie omdat ik alweer vrijwilligerswerk moet 
doen in ‘De Passant’. Maar ik wens jullie er nog 
50 bijeenkomsten bij! Wie Echte Liefde Wacht 
bijwoont, loopt het risico een heel mooi leven te 
leiden ...

Met vriendelijke groeten,
Tony Verbeeck

Lezers schrijven ...

“Ik ben er mij elke dag 
van bewust dat de lont bij 

Echte Liefde Wacht 
is aangestoken”
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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

-Op zaterdag 12 oktober 2019 vond onze 50ste 
jubileum-editie plaats!
- Op zondag 13 oktober 2019 vond aansluitend 
onze Pro Vita-ledendag plaats!
- Op zondag 12 januari 2020 vindt in Leiden, 
Nederland ook een Echte Liefde Wacht-
bijeenkomst plaats! Meer info op onze website 
www.echteliefdewacht.be

Met onze infostand waren we op:
- 28/09: Hildegarddag te Rumst.
- 20/10: Mariadag te Brasschaat.
- 16/11: Pro-Life Markt te Utrecht.

Met onze voordracht 
‘Het Wonder van het Leven’

waren we op 27 oktober 2019
te gast in Moergestel, Nederland.


