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Liefde laat Leven

Iedereen telt mee. Altijd.
Toen ik op dinsdag 8 maart naar Oostende trok om er te gaan bidden voor het abortuscentrum Luna vroeg ik mij af 
waar ik terecht zou komen. Ik was er nog nooit geweest. Tot mijn verwondering kwam ik niet terecht in een donkere 
steeg of in een afgelegen stadsgedeelte, maar in een residentiële wijk, gelegen aan een mooi stadspark. Niets doet 
vermoeden dat de dood daar elke dag om de hoek loert. 

Ik vroeg mij af of de mensen die daar wonen 
eigenlijk wel weten wat er daar gebeurt. Luna 
behoort tot de koepel van het socialistisch 
ziekenfonds Bond Moyson. Aan het raam staat 
in het groot geafficheerd: “Iedereen telt mee. 
Altijd.” Hoezo ‘iedereen’? Hoezo ‘altijd’? Het 
ongeboren leven valt daar blijkbaar niet onder. 
Nochtans hebben we ons allemaal ooit in dat 
stadium bevonden. Dankzij onze 
moeders zagen we het levenslicht. 
En dankzij onze vaders werden we 
ooit verwekt. Elk leven kent zijn 
eigen geschiedenis. Geen enkel pad 
gaat alleen over rozen. Het zijn soms 
zelfs de moeilijkheden die ons leven 
boeiend en uitdagend maken. Op de 
website van de Bond Moyson lees 
ik dat abortus een ‘fundamenteel 
recht’ is. ‘Het is toegestaan door 
de Belgische wet, erkend als een 
medische behandeling en wordt 
terugbetaald door het ziekenfonds … 
Als je in orde bent met de ziekteverzekering betaal 
je voor de volledige begeleiding en ingreep in een 
abortuscentrum 3,80 €.’ Mijn verstand stond toch 
even stil toen ik dat las. Waar is het recht op leven van 
het ongeboren kind dan gebleven? Is het leven dan 
echt een loterij waarbij je geluk moet hebben dat je 
moeder en vader voor je kiezen? En is het leven van 
een mens niet oneindig veel meer waard dan 3,80 €?? 
Zelfs al komt een kind niet op het gewenste ogenblik 

of zijn de omstandigheden van het 
leven niet ideaal, de komst van nieuw 
leven is altijd mooier dan de kille 
dood. Wie daarin gelooft zal altijd 
wel helpende handen vinden die een 
soms onmogelijke opdracht toch de 
moeite waard zullen maken. Zijn we 
niet stilletjes aan in een wereld en tijd 

terecht gekomen waar liefde en zorgzaamheid altijd 
de bovenhand zouden moeten halen op wanhoop en 
angst ?

Toen ik na mijn gebed een exemplaar van het laatste 
maandblad in de brievenbus van het Luna-centrum 
wilde steken zag ik dat de residentie waar het centrum 
toe behoort een hoopvolle naam draagt: ‘Residentie 
Zonnehoek’ …

Wim Danneels, 15 maart 2022



2

‘De Wereldgezondheidsorganisatie (‘World Health Organization’ of WHO) is de gespecialiseerde organisatie 
van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn. 
De WHO wil wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart brengen, activiteiten op het gebied van de 
gezondheidszorg coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking bevorderen.’ 

Dit is wat we te weten komen over de WHO via Wikipedia. De WHO waakt dus over de gezondheid van álle 
wereldburgers, althans zo lijkt het, want als men even een kijkje neemt in hun ‘Abortion Care Guideline 2022’ 
(Richtlijnen voor abortuszorg 2022), dan komt men tot heel andere vaststellingen. 

Op blz. 28 staat
het volgende:

Vrij vertaald:
Wets- en beleidsaanbeveling 3: Grenzen aan de zwangerschapsduur.
‘Raadt wetten en andere voorschriften af die abortus verbieden op basis van de duur van de zwangerschap.’ Met 
andere woorden: de WHO is voorstander van abortus gedurende heel de periode van de zwangerschap! Ook 
staat er in kleine lettertjes vermeld dat deze aanbeveling niet nieuw is: in de WHO’s 2012 Safe Abortion Guidance 
stond deze aanbeveling ook al! Niets nieuws dus onder de zon.

Op blz. 60 staat er:

Vrij vertaald:
Wets- en beleidsaanbeveling 22: Gewetensbezwaren.
‘Aanbeveling om de toegang tot en de continuïteit van volledige abortuszorg te beschermen tegen barrières die worden 
veroorzaakt door gewetensbezwaren.’, en wat verder staat er: ‘Als het onmogelijk blijkt om gewetensbezwaren 
te reguleren op een manier die de rechten van de mensen die om een abortus vragen respecteert, beschermt 
en vervult, kan gewetensbezwaar in de abortusvoorziening onverdedigbaar worden.’ Met andere woorden: zij 
pleiten er voor om het gewetensbezwaar van medisch personeel indien nodig af te schaffen. En ook hier staat 
vermeld dat deze visie niet nieuw is: in de WHO’s 2012 Safe Abortion Guidance stond deze aanbeveling ook al!

De hele richtlijn getuigt van hun opinie dat abortus een onderdeel is van de ‘gezondheidszorg’ voor 
zwangere vrouwen, en dat onze ongeboren medemensen -de meest kwetsbare en weerloze mensen van onze 
maatschappij- totaal geen rechten hebben zolang ze zich nog in de moederschoot bevinden. Het lijkt erop dat de 
‘Wereldgezondheidsorganisatie’ goed overeenkomt met de wereldwijd georganiseerde abortusindustrie.

Niets
nieuws
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Wat de wereld vandaag de dag vooral nodig heeft, is gebed. Gebed is 
een zeer krachtig wapen tegen het kwaad, want via gebed wordt hulp van 

de hemelse legerscharen gevraagd én bekomen. Het is nodig om dagelijks te 
bidden ‘vóór het leven’, en er zijn heel wat van onze lezers die dat inderdaad 

ook doen. In naam van het ongeboren en kwetsbare leven, van harte dank aan alle mensen 
die dagelijks strijden tegen abortus door middel van hun gebed. Pro Vita wordt regelmatig 

gecontacteerd door mensen die specifiek vragen om mee te bidden voor een aanstaande moeder die op het 
punt staat om een abortus te laten uitvoeren, soms maar een paar dagen vóór de abortus. Tot nu toe gebeurde 

dit bidden binnen een beperkte kring. Pro Vita wil die gebedsgroep uitbreiden door een oproep te doen aan al 
onze lezers die zich geroepen voelen om samen met ons mee te bidden als er een aanvraag binnen komt. 

Willen jullie ons helpen om samen met ons via 
gebed mee te strijden tegen abortus? Geef dan je 
naam en emailadres door via info@provita.be met 
de vermelding ‘Gebedsgroep Pro Vita’. Mensen die 
geen emailadres hebben en toch willen meebidden 
kunnen het emailadres doorgeven van iemand 
die bereid is hen op de hoogte te stellen van onze 
oproepen.

Bij voorbaat dank voor jullie inzet en Gods zegen!

Met vriendelijke groeten, Dirk Materne.

Het is zeer belangrijk dat allen die met de opvoeding 
van kinderen begaan zijn, hen zaken voorschotelen 
die het goede voorbeeld tonen, want vooral daardoor 
wordt hun goede geweten gevormd. Wanneer men 
het omgekeerde doet en hen slechte zaken 
presenteert, dan bestaat de 
kans dat zij die slechte zaken 
interpreteren als zijnde 
‘toegelaten’. Op de website van 
eBay zijn er t-shirts te koop die 
geen mis te verstane boodschap 
dragen: ‘Let’s sacrifice Toby’ 
(‘Laten we Toby opofferen’), 
kleurrijk geïllusteerd met een 
aantal spelende kinderen die ook 
daadwerkelijk gaan uitvoeren wat 
er geschreven staat. En bovenaan 
staat er duidelijk geschreven: 
‘Activities for children’ 
(‘Activiteiten voor kinderen’). 

Dat zulke slechte voorbeelden vroeg of laat drama’s 
kunnen veroorzaken, lijdt geen twijfel. En de auteur 
van deze illustraties is duidelijk: op de dobbelstenen 
staat er ‘666’, het getal van het beest. Ook t-shirts met 

andere teksten zoals ‘Let's Summon Demons’ 
(‘Laten we demonen oproepen’), of: 

‘Burn your local church’ (‘Verbrand 
je plaatselijke kerk’) worden er 

verkocht. Zulke satanische 
boodschappen vormen een 

ernstige bedreiging voor 
de samenleving en kunnen 

bij kinderen geweld en haat 
aanwakkeren en de genade 

van God in hun ziel verstikken. 
Laat ons vooral op de hoede zijn 

van het feit dat onze kinderen misleid 
kunnen worden wanneer zij met zulke 
voorbeelden geconfronteerd worden. 

T-shirts promoten kinderoffers

Bidders gevraagd
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

           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
    + 32 (0)15/42.28.14 

      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 kleinsten

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!

Pro Vita Postzegels nu te koop!

Bestellen via info@provita.be of www.provita.be/shop/

DAG
voor het Leven

Zondag 29 mei 2022
Samen stappen en bidden voor het leven...

Basiliek van Dadizele

Meer informatie nodig?
mail naar info@provita.be

OF bel op nummer 015/42 28 14


