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Lutgarde Van der Heyden

Voorzitster

Dierbare vriend voor het leven,
 
‘Het Licht schijnt in het duister’ (Johannes 1, 5). Dit is en blijft onze 
grootste vreugde. Wat er ook moge gebeuren, hoe groot het duister ook 
moge zijn: steeds mogen wij daarin het Licht ontwaren. En al is het soms 
schemerig: als we beter kijken, dan zien we dat stralende licht van Iemand   
die ons oneindig bemint, God, die elk mensenleven koestert. Dat is onze 
vreugde! Bij Hem mogen we steeds weer onze vrede vinden. God zij dank!
 
Goede vrienden, met bijzondere dankbaarheid schrijf ik deze brief. Ik 
ben dankbaar om alles wat Pro Vita als een lichtbaken weer heeft mogen 
betekenen dit voorbije jaar. En met een dankbare blik op het verleden, op 
de vele jaren dat ik voorzitster mocht zijn, geef ik dit jaar de fakkel door 
aan de nieuwe generatie. Een nieuw team, met een nieuwe voorzitter, 
Michaël Bauwens, is van start gegaan om niet alleen de bestaande 
projecten over te nemen en op te frissen, maar ook om nieuwe initiatieven 
op te starten.
 
In naam van onze medewerkers en alle vrijwilligers dank ik u voor alle 
bemoediging, steun en gebed die we de voorbije jaren mochten ontvangen. 
Zonder u zou dit niet mogelijk geweest zijn! Laten we ook Pro Vita aan 
Maria blijven toevertrouwen, opdat zij Gods licht moge blijven uitstralen 
in deze wereld! Vanuit een diepe genegenheid wens ik u allen een zalig 
Kerstmis!

Zalig Kerstmis 
&

Vredevol Nieuwjaar!

Luc de Maeyer



Bam! Rina gooit de deur dicht. Boos, verdrietig, 
verward en ellendig voelt ze zich. Nog duisterder dan 
de donkere decemberdag waar ze doorheen moet. 
Rina vertrekt naar het abortuscentrum voor een 
eerste gesprek. Haar vriend wil niet mee. “Waarom toch? Ik droomde steeds 
van kindjes. Kunnen wij dat nu echt niet aan? Ben ik nog te jong? Zouden 
de mensen daar zo slecht over denken?” Duizend kwellende gedachten 
drommen zich op, maar Rina ziet helemaal niet meer helder. Zwaar bedrukt 
en onder druk gezet, sleept ze zich voort.

Terwijl ze voorbij een kerk loopt, trekt een kerststal haar aandacht. Haar 
oog valt op de kribbe, die centraal staat tussen alle andere beelden. “Wat 
vreemd, die kribbe is leeg. Zou het Kindje Jezus 
gestolen zijn?” Plots dringt het beeld van dit 
gebeuren binnen: “Al die mensen zijn gericht op 
de kribbe, maar er is geen kindje.” Als een spiegel 
kijkt ze naar zichzelf: “Zal mijn kindje ook zo plots 
verdwenen zijn?” Geheel bevreemd en verbijsterd 
besluit ze even in de kerk te gaan zitten om tot 
zichzelf te komen. 

Voorzichtig stapt Rina het grote portaal binnen. 
Terwijl ze voor zich uit staart, ziet ze in de verte 
voor het altaar nog een kerststal en gaat er meteen 
op af. Ook daar echter een lege kribbe. Rina zakt 
neer op een stoel. Ze zou wel door de grond kunnen 
zakken. Maar de grond zakt hier helemaal niet in. 

Na enige tijd sluipt de serene sfeer van de kerk 
binnen in haar woelige gemoed. Ook de stilte laat 
haar ontzagwekkende woord duidelijk klinken 
in haar geweten: “Dit klopt niet!” De indruk van 
de schoonheid en de waardigheid van de kerk, de gerichtheid en de zorg 
van die figuren rond de kribbe: “En wat voor waarde heeft het leven voor 
mij?! Zou ik nu echt een kind laten wegnemen?! Dat kan toch niet!” Nu 
Rina zich opent voor de verbannen optie, om het kindje te behouden en 
te verwelkomen, ontluikt in haar hart een milde en weldadige vrede en 

vreugde. Ze herademt en tranen rollen over haar 
wangen. “Ik ben een mama, ik draag een kindje in 
mijn schoot! Dat ik dit niet inzag!”

Een tijd lang koestert Rina de kostbare band met 
haar kind in de schoot. Als van het lange stilzitten koude rillingen door haar 
lijf beginnen te lopen, doemen echter haar oude twijfels weer op en bekruipt 
het gevoel van ellende haar als een beklemmende klauw. Met een diepe 
zucht trekt ze zich recht en wil naar buiten lopen. In de hoek ziet ze nu de 
aanwezigheid van een vrouw die in gebed is. Rina schrikt op en de blikken 
kruisen. De vrouw knikt een vriendelijke goedendag, maar Rina voelt dat 
ze zich moet verontschuldigen om zomaar in deze kerk te komen. “Euh, 

waarom ligt het Kindje Jezus niet in de kribbe?”, 
flapt ze er dan maar uit. “Dat gebeurt pas met 
Kerstmis. Nu zijn we nog in blijde verwachting.”

Rina is helemaal van slag. “O, ik ben ook in 
verwachting.” De vrouw staat met een grote lach 
op en begint het kindje in de schoot te begroeten. 
Rina is er helemaal van aangedaan dat iemand 
haar kindje als een kind begroet en begint 
haar verhaal te vertellen. De vrouw luistert 
aandachtig en bekommerd en zegt tot slot: “In je 
hart zit het goed, Rina. Laat je nu ondersteunen 
door mensen die het goed met jou en je kind 
voor hebben. In de stad is er een organisatie die 
meisjes zoals jij helpen. Ik stap wel even met je 
mee.” 

De vrouw knielt nog diep voor het tabernakel 
neer, terwijl een groot gevoel van dankbaarheid 
haar overweldigt: “Het Licht schijnt in de 

duisternis. Dank u, Heer, dat er mensen zich blijven inzetten voor het 
leven!” Buitengekomen kijkt Rina naar de kribbe: “Als het Kerstmis is, kom 
ik zeker eens kijken naar het kindje!”, lacht ze blij en opgelucht. “Ik blijf 
voor je bidden”, belooft de vrouw nog aan Rina, nu ze bij de bestemming 
zijn aangekomen. “Van harte een zalig Kerstmis!”

De  lege  kribbe


