
Beste lezer,

 In het laatste nummer van 
‘Jongerenactie’ voor dit jaar toch al twee 
samenvattingen van de toespraken op 
onze vorige ‘Echte liefde Wacht’ dag. 
 De eerste toespraak door pater 
Stefaan Lecleir ging over het leven en 
vooral het lijden van Mgr. Thuân. Zonder 
God erbij te betrekken is lijden zinloos. 
Maar als men zijn lijden kan beschouwen 
als een deeltje van het lijden van Jezus 
aan het kruis, dan kan je daarmee letterlijk 
zielen redden! 
 Ook pro-life werk is in vele 
opzichten ‘afzien’. Het is veel gezelliger 
om ergens in een koffiehuis lekker knus 
een gebakje en een koffie te verorberen, 
dan in regen en wind voor een abortushuis 
te gaan staan. Marieke Al kiest voor het 
laatste, ze kiest om voor abortushuizen 
te gaan bidden en hulp aan te bieden. En 
daarmee redt ze ook letterlijk zielen en 
zieltjes!    
 Hopelijk zijn deze twee 
getuigenissen een inspiratiebron om het 
lijden op een andere manier betekenis te 
geven.
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De eerste spreker die aan bod kwam was pater 
Stefaan. Hieronder een samenvatting. 

“Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik drink?…” 
(Marcus 10,38). Deze woorden moeten de gedachten 
van Mgr. Thuân van Nguyen bezig gehouden hebben. 
Hij is 48 jaar oud als hij in 1975 aartsbisschop wordt 
van Saigon in Viëtnam en door het communistische 
regime zonder hoop op een eerlijk proces opgepakt 
wordt en gevangen gezet wordt. 

Mgr. Thuân werd opgesloten. Helemaal alleen, in een 
cel zonder ramen. Hij wist niet of het dag of nacht 
was. Slechts een à twee maal per dag mocht hij naar 
het toilet. Regelmatig werd dit zelfs niet toegestaan. 

Over het leven van kardinaal Thuân 
Toespraak van pater Stefaan Lecleir

‘Echte Liefde Wacht’ - dag
13 oktober 2018
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Soms overstroom-
de zijn cel. Padden-
stoelen groeiden op 
zijn matras. Verne-
derd en gemarteld 
kon hij nog nauwe-
lijks bidden. Men 
gaf hem opzettelijk 
overgezouten voed-
sel en veel water, 
waardoor zijn cel 
noodgedwongen ook zijn toilet werd. 

En toch ervaarde hij daar Gods nabij-
heid als een helder licht dat heel zijn 
hart, zelfs zijn donkere cel verlichtte. 
Hijzelf schreef nadien: “Dat licht bracht 
me nieuwe vrede en heeft me geholpen 
om de momenten, die fysiek ondraag-
lijk waren, door te komen”.

Het leven van mgr. Thuân én zijn kijk op 
zijn ellende veranderde. Christus werd 
zijn licht: Christus 
die zijn leven als 
een losprijs voor 
hem gegeven had 
(Marcus 10,45). 
Hij vond steun 
bij Hem die in 
staat was met zijn 
zwakheden mee te 
voelen (Hebreeën 
4,15), die het al-
lemaal eerder had doorstaan: Christus, 
de rechtvaardige dienaar, belast met de 
zonden van de wereld, die velen recht-
vaardigt (Jesaja 53,11). Jezus was zijn 
licht en zijn vreugde. 

Mgr. Thuân kon geen enkel pas-
toraal werk meer doen, hij was in 
eenzaamheid vernederd, in don-
kere duisternis ondergedompeld. 
Maar niets – geen muren of tra-
lies – of niemand – geen enkele 
bewaker – konden hem beletten 
Christus lief te hebben. 

Op 29 november 1976 werd hij 
naar een werkkamp gebracht. 

Daar slaagde hij erin dagelijks in het ge-
heim de Heilige Eucharistie op te dra-
gen. Toegestuurd als een medicijn tegen 
buikpijn kwam hij regelmatig in het 
bezit van een beetje wijn. Stukjes brood 
werden verstopt in een zaklantaarn en 
zo aan hem bezorgd. Vanaf dat moment 
ervaarde hij voortdurend de christelijke 
vreugde. 

Mgr. Thuân reikte de communie uit 
aan de katholieken die samen met hem 

gevangen za-
ten. Regel-
matig werd 
hij overge-
plaatst. Door 
zijn goedheid 
en zijn zacht-
moedigheid 
kon hij vele 
harten win-
nen, ook van 

spionnen die hem in de gaten moesten 
houden. Hij hoorde zelfs hun biecht. Hij 
bracht vele mensen tot het geloof. Hij 
verrichtte in het geheim priesterwijdin-
gen. Die beker, de beker des Heren: de 2



Eucharistie, was zijn kracht. 
Mgr. Thuân werd een dienaar van het 
evangelie. Hij werd de slaaf van een 
regime dat met ijzeren vuist regeerde 
(Marcus 10,42), hij werd een slaaf van 
de liefde van Christus. Aan 
Christus behoorde hij toe. 
Zijn barmhartigheid en 
Zijn genade had hij erva-
ren, Zijn hulp mocht hij 
ondervinden (Hebreeën 
4,16). 

Hulp kwam er toen hij, 
door de volhardende 
diplomatie van de heilige 
paus Johannes-Paulus 
II, in 1988 de vrijheid 
verkreeg. Het was een vrijheid die 
uitmondde in ballingschap. Maar paus 
Johannes-Paulus II gaf hem een plaats 
aan de curie waar hij de sociale leer van 
de Kerk mocht verspreiden. In 2001 
werd mgr. Thuân kardinaal gecreëerd. 

Een paar weken later werd een zeldzame 
vorm van kanker ontdekt en onderging 
hij een chirurgische ingreep. In één van 
zijn laatste homilieën verkondigde hij: 
“Gezegend zij de leidsman die noch de 
waarheid, noch de media vreest, want 
op de dag des oordeels zal hij aan God 
alleen verantwoording afleggen, en 
niet aan het volk, noch aan de media”. 
Profetische woorden, zeker in deze tijd 
waar mensen zonder proces of kans 
op wederwoord door de media aan de 
schandpaal worden genageld. 

In de loop van de laatste dagen, toen 
hij al niet meer kon spreken, hield hij 
de blik gericht op het kruisbeeld dat hij 
voor zich had. Hij bad in stilte terwijl hij 
zijn laatste offer volbracht. (…) Hij was 
vervuld van Christus, die het leven en 

de verrijzenis is van allen die op Hem 
hun geloof hebben gevestigd. Kardinaal 
Thuân overleed op 16 september 2002.

Tekst: bewerking van de homilie 
van pater Benny van 21 oktober 2018 3



‘Het einde van het abortustijdperk’
Toespraak van Marieke Al 
‘Echte Liefde Wacht’ - dag

13/10/ 2018

Abortus lijkt vandaag de dag wel de nor-
maalste zaak van de wereld. Er wordt 
heel lichtzinnig mee omgesprongen. Maar 
vroeger werd slavernij ook als de nor-
maalste zaak van de wereld beschouwd. 
Abortus moet stoppen, en abortus zal 
stoppen, en wij kunnen daar allemaal 
aan meewerken! Een van de middelen 
die we daarvoor kunnen gebruiken is het 
bidden bij abortusklinieken. 

Vooreerst: wat is abortus en hoe vaak 
wordt er voor gekozen? In België gebeu-
ren er per jaar meer dan 20.000 abor-
tussen, in Nederland meer dan 30.000. 
Dat zijn er heel veel. Elke zevende zwan-
gerschap wordt geaborteerd. Van iedere 
zeven vrouwen die zwanger zijn denkt 
er eentje op dit ogenblik: “Het past mij 

niet, het kan niet, het kindje moet ster-
ven”. En abortus gebeurt vaak op een 
heel gruwelijke manier. Maar het is al 
een kindje, een levend klein mensje, dat 
kan niemand ontkennen! De redenen 
die ze aangeven, zijn: geen kinderwens, 
of: mijn gezin is al compleet, of: ik heb 
financiële nood, of: ik ben nog te jong, 
of: het komt mij nu niet uit, of: ik ben 
nog aan het studeren, of: ik heb gewoon 

niet genoeg geld en dus heb ik het recht 
om het kindje te laten aborteren. Slechts 
1% van de vrouwen geeft als reden aan 
dat ze in een extreme noodsituatie ver-
keren.

In België is de abortuswet zopas veran-
derd. Tot voor kort stond abortus nog in 4



het strafwetboek en kon men er in prin-
cipe voor gestraft worden. Nu wordt het 
uit het strafwetboek geschrapt. In Bel-
gië mag abortus tot twaalf weken. Een 
kindje van 12 weken heeft al handjes en 
voetjes en oogjes en oortjes…dit is geen 
‘klompje cellen’! Zo’n kindje mag je nu 
in België ‘ongestraft’ vermoorden! In 
Nederland mag het zelfs nog langer: tot 
24 weken. Daarom hebben onze abor-
tushuizen ook veel buitenlandse klan-
ten. Vanaf nu zijn in België de dokters 
die omwille van gewetensbezwaar geen 
abortus willen uitvoeren, verplicht om 
hun patiënten door te verwijzen naar 
iemand anders, terwijl hij dat voorheen 
niet hoefde te doen. Nu moet hij dus 
‘meewerken’ opdat het kindje gedood 
zou worden. 

En in België wordt het nu zelfs ook straf-
baar als men abortus probeert te verhin-
deren! In Nederland staan wij voor een 
aantal abortushuizen te bidden en hulp 
aan te bieden tot op het allerlaatste mo-
ment. Als het nu in België verboden is 
om abortus te proberen te verhinderen, 
dan wil dat zeggen dat jullie niet meer 

aan abortushuizen mogen gaan staan 
om nog te zeggen: “Stop, er zijn ook an-
dere oplossingen”.

Het leven is heilig. Het is heilig omdat 
het van God komt. Dat mogen wij nooit 
zomaar teniet doen, noch aan het begin, 
noch aan het einde. Er staat ook in onze 
tien geboden: ‘Gij zult niet doden’. Een 
onschuldig ongeboren kindje dat niets 
heeft misdaan mag je gewoon niet abor-
teren. Een zwangere moeder die kan-
ker heeft mag wel met chemotherapie 
beginnen om de kanker te behandelen. 
Maar men mag het kindje niet actief do-
den, wat wel het geval is bij abortus. 

Seksualiteit hoort thuis in een relatie die 
al toe is aan kinderen, zoals het sacra-
mentele huwelijk. Anders zorg je voor 
een situatie in de maatschappij waarin 
het moeilijk is voor kinderen om op te 
groeien. Het is ook goed voor de kin-
deren als de emotionele band tussen de 
ouders goed is, in een huishouden zon-
der materiële of financiële zorgen. Maar 
we leven in een maatschappij waar dat 
niet zo is. Niet iedereen kreeg de liefde 

van een katholieke omgeving, 
die de opgroeiende jeugd ver-
telt  over het belang van het 
wachten met seksualiteit tot het 
huwelijk. In onze maatschappij 
leeft er een andere geest die 
zegt dat je van het leven moet 
genieten, dat seksualiteit niet 
zozeer aan banden moet wor-5



den gelegd, maar vrijuit beleefd mag 
worden. We leven in een maatschappij 
die geestelijk zwaar ziek is. De maat-
schappij zegt ons ook dat je ‘veilig kunt 
vrijen’ door anticonceptiemiddelen te 
gebruiken. Waarom zijn er dan zoveel 

onverwachte zwangerschappen? Enkel 
in Nederland al meer dan 30.000 die 
eindigen met een abortus, plus de on-
verwachte zwangerschappen waar men 
voor het leven koos. 

Wat is Gods bedoeling? Dat is: geluk-
kig worden. En dat geluk is te vinden 
in de volledige trouw aan de ander en 
in openheid voor kinderen. Een echt 
huwelijk. Dus wacht tot het huwelijk 
omwille van je eigen geluk en dat van je 
kinderen. 

Nu, wat kunnen we actief doen tegen 
abortus? Deze jongeren dragen de slo-
gan: ‘Wij zijn de pro-life generatie’. Wij 
katholieken weten dat het leven een gave 
van God is en dat wij de taak hebben 
om abortus te stoppen. Maar pro-life  is 

hard werken, je zult vol moeten houden 
met bidden, met actie te voeren, met 
weerwerk te bieden... Je kan bidden,  
je kan op een pro-life partij stemmen, 
je kan naar de ‘Mars voor het Leven’ 
gaan, je kan voorlichting geven, je kan 
gesprekken aangaan, of je kan hulp aan-
bieden aan onverwacht zwangere vrou-
wen en aan vrouwen die lijden na een 
abortus. Overal ter wereld worden er 
‘Marsen voor het Leven’ georganiseerd, 
en elk jaar stijgt het aantal deelnemers. 
Plaats ook pro-life boodschappen op de 
sociale media! Pro Vita, de organisatie 
die deze ‘Echte Liefde Wacht’-dag orga-
niseert, gaat het hele jaar door scholen 
bezoeken om te gaan vertellen over het 
‘Wonder van het Leven’: over hoe een 
kindje ontstaat en hoe heilig het leven is. 

Maar praat er ook met je eigen familie 
over. Dan weet je al of je op steun kan re-
kenen of niet. Vaak horen wij van meis-
jes: “Ik durf het niet aan mijn ouders 
te zeggen”. Ook de ouders moeten het 
ter sprake brengen in het gezin en zeg-
gen dat het kindje welkom zou zijn. Op 
school kan je een spreekbeurt houden 
over abortus. Op de hogeschool kan je 
een ‘hulppost’ opstarten voor studentin-
nen die zwanger zijn en kinderopvang 
organiseren. Je kan een poster ophan-
gen met informatie over een hulporga-
nisatie. Leegstaande parochiegebouwen 
kunnen bijvoorbeeld omgebouwd wor-
den tot opvangtehuizen voor zwangere 
vrouwen en meisjes in nood. Richt een 6



groep ‘hulpmoeders’ op, moeders die al 
veel ervaring hebben en zich willen in-
zetten om met raad en daad moeders in 
nood  te helpen bij het verzorgen en op-
voeden van hun ba-
by’tje. En ook hulp 
bieden aan meisjes 
en vrouwen ná een 
abortus, want vaak 
krijgen ze na een 
abortus te kampen 
met een zware de-
pressie. Sommige 
vrouwen hebben na 
de abortus nog jaren 
lang akelige angst-
dromen, depressies, 
en spijt. Ze hebben 
echt hulp nodig. Wij 
als katholieken weten dat ze God nodig 
hebben en dat ze de vergeving van God 
via een priester nodig hebben. Orga-
niseer retraites waar ze over hun leed 
kunnen praten en om vergeving vra-
gen, niet alleen aan een priester, maar 
ook aan het kindje. Ze moeten ook de 
partner die hen onder druk heeft gezet 
leren vergeven. Moeders denken vaak 
dat hun kindje hen verwijt dat ze gea-
borteerd zijn, maar dat is niet zo. 

Ons werk is gebaseerd op het aposto-
laat van een Amerikaanse priester, Mgr. 
Reilly die dit werk zelf inmiddels al 40 
jaar lang gedaan heeft. Hij is al heel oud, 
en is 40 jaar lang bijna dagelijks voor 
een abortuskliniek gaan staan om daar 

met vrouwen in gesprek te gaan. “Het 
grote kwaad van abortus”, zegt hij, “kan 
alleen met gebed verslagen worden. We 
bidden voor iedereen, niet alleen voor 

het baby’tje, maar ook 
voor de moeder, en ook 
voor de mensen die in 
het abortushuis werken, 
want iedereen moet de 
bekering van het hart 
verkrijgen om te besef-
fen dat het God is die 
het leven geeft, en dat 
ze allen geliefd zijn, en 
dat we allen verplicht 
zijn om voor het leven 
te vechten.” 

Met een foto van een 
baby’tje van 12 weken laten we aan de 
mensen zien dat het geen ‘klompje cel-
len’ is, maar een levend mensje met 
handjes en voetjes en een neusje en een 
kloppend hartje. Een van de andere per-
sonen heeft flyers in de hand en pro-
beert de vrouwen die naar binnen gaan 
aan te spreken. Op de flyer staat het te-
lefoonnummer van een noodlijn en de 
tekst: ‘Er is hoop’.
Elke dag dat ik daar sta heb ik zo’n vijf 
à zes goede gesprekken. Als ik daar niet 
had gestaan, dan hadden die gesprekken 
niet plaatsgevonden. Al onze vragen en 
opmerkingen gaan eerst over de vrouw 
zelf, nooit over het kindje. Eerst moeten 
hun eigen problemen opgelost worden, 
en pas daarna kan men over het kind-7



je praten. We delen ook wonderdadige 
medailles en rozenkransen uit. En ook 
al negeren velen ons, toch hebben ze 
gezien dat wij baden voor hen en voor 
hun kindje. Op lange termijn kan en zal 
dat goede resultaten opleveren. In het 
afgelopen jaar hebben wij tenminste vijf 
kindjes dank zij  onze aanwezigheid en 
ons gebed gered. Sommige vrouwen die 
besluiten om het kindje toch te houden 
moeten daarna intensief begeleid wor-
den, want hun problemen zijn niet me-
teen weg.

Wij staan daar ook voor al de kindjes die 
er vermoord worden. Wij zijn de enigen 
die op dat moment bij hen zijn 
en voor hen bidden. Net zoals 
Maria en Johannes die onder 
het kruis van Jezus staan. 
Mgr. Reilly die dit apostolaat 
begonnen is en 40 jaar 
voor abortusklinieken heeft 
gestaan, heeft het meegemaakt 
dat de grootste abortuskliniek in New 
York gesloten werd. En eigenlijk alleen 
maar door gebed. Wel langdurig gebed, 
een hele dag lang, elke dag, tot wanneer 
dat abortushuis gesloten werd. En zo 
horen we steeds meer verhalen over 
abortusklinieken in Amerika die hun 
deuren sluiten, de een na de ander. De 
abortusindustrie is als een dam die door 
ons gebed scheuren gaat vertonen en 
op een gegeven moment is de kracht 
van het gebed zo groot dat die hele dam 
omvalt en de hele abortuskliniek weg is.

Als slot een samenvatting van wat Mgr. 
Reilly ons wil zeggen: 

‘Jezus houdt van iedereen, niet alleen van 
de geaborteerde kindjes, maar ook van 
hun mama’s en van de ‘dokters’ die hen 
vermoord hebben. God is Liefde, en God 
houdt van alle betrokkenen, zowel voor 
de abortus als na de abortus. De enige 
vraag aan ons is: houden wij van God? 
God wil alle betrokkenen redden! Een 
echte christen doet net hetzelfde als Jezus 
en houdt ook van alle betrokkenen, en 
wenst eveneens dat alle betrokkenen ge-
red worden in plaats van ze naar de hel 
te wensen.’ 

Mgr. Reilly is heel dapper: hij staat daar 
helemaal alleen. Hij is ook al heel oud 
en het zal voor hem wel niet meer zo 
gemakkelijk zijn om daar een paar uur 
per dag te staan. En toch geeft het resul-
taat! Zijn boodschap voor ons is: “Wees 
dapper, wees niet bang en doe iets! God 
verhoort alle gebeden en het hangt en-
kel af van onze bereidheid om te bidden 
voor de ongeborenen om het kwaad van 
abortus te verdrijven.” 

Link Youtube video: 
‘The Priest in the streets’ 8


