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We worden geboren 
om nooit meer te sterven

Pro Vita
Liefde laat Leven



Editoriaal 

Ik herinner me de opmerking van iemand die vond dat het in feite niet eerlijk 
is dat sommige mensen meer dan honderd jaar mogen blijven leven terwijl 
andere mensen al overlijden op de leeftijd van een paar maanden of jaren. 
Deze persoon was enkel maar gefocust op ons aardse leven en had blijkbaar 
nog geen besef van de eeuwige toekomst die ons allen te wachten staat. Wij 
zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is een van de meest hoopvolle 
boodschappen uit de Bijbel, want net zoals God onsterfelijk is, hebben wij van 
Hem een ziel gekregen die eveneens onsterfelijk is! “Ik heb een plaats voor u 
bereid”, zegt Jezus. Niet in deze wereld, maar in de wereld die komen zal! En net 
zoals een zandkorrel in het niets verdwijnt op een heel strand, zo ook zullen de 
paar decennia die wij hier op aarde doorbrengen in het niets verdwijnen van 
onze eeuwige toekomst! Chiara en Enrico hebben dit heel goed begrepen en 
waren daardoor in staat hun hopeloos verdriet bij al de tegenslagen die zij in 
hun leven tegengekomen zijn, te beschouwen als tekens van hoop en van liefde.

22 Jullie elw-team
Chiara omhelst haar zoontje Davide Giovanni
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“We worden geboren “We worden geboren 
om nooit meer te sterven”om nooit meer te sterven”

 
Chiara Corbella werd geboren in Italië op 9 januari 1984. Toen ze in 
2002 op bedevaart was in Medjugorje ontmoette ze haar toekomstige 
echtgenoot Enrico Petrillo. Ze trouwden op 21 september 2008. 

Een jaar later was Chiara zwanger van haar eerste kindje. Toen ze op 
veertien weken een echografie 
liet maken, bleek dat het kindje 
een ernstige misvorming had die 
niet behandeld kon worden. De 
diagnose was anencefalie. Het 
meisje had geen schedel en geen 
hersenen. In dit geval staat de 
wet een therapeutische abortus 
toe. Maar tijdens hun verloving 
hadden Chiara en Enrico er 
beiden al voor gekozen om 
volgens het Evangelie te leven. 
Ze waren er allebei van overtuigd 
dat ze de genade ontvangen 
hadden om Jezus te ontmoeten. In het concrete leven is dat echter 
niet zo eenvoudig, vooral als je een ‘ja’ moet zeggen die gepaard 
gaat met pijn.

Tegen alle adviezen van de artsen in kozen Chiara en Enrico ervoor 
om hun dochtertje Maria Grazia Letizia zo lang mogelijk te laten 
leven. Door de zwangerschap verder te zetten wilden ze tonen dat 
een leven op zichzelf al de moeite waard is om geleefd te worden, 
los van de bekwaamheid om te kunnen denken, of los van de 
‘schoonheid’ van het leven. Dit idee over de waarde van het leven 
blaast alle andere wereldse criteria over de waarde van het leven 
weg. 
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Ondanks alle zorgen die ze had ging het goed met Chiara. Maria 
Grazia Letizia was in de moederschoot zeer levendig. “Elke kleine 
trap was een geschenk”, vertelde Chiara. “Ze liet zich heel vaak 
voelen … alsof ze ons eraan wilde herinneren dat ze er voor ons 
was.” 

Maar hoe verder de zwangerschap vorderde, hoe meer de dokters 
er op aandrongen om een keizersnede te doen. Maar Chiara wilde 
het liefst op een natuurlijke manier bevallen. Wonder boven wonder 
lukte haar dat ook. Op 10 juni 2009 werd Maria Grazia Letizia 
geboren en onmiddellijk daarna gedoopt. 

Chiara getuigt :”Als ik een abortus had ondergaan, denk ik niet dat 
ik de dag van de abortus als een feestdag zou kunnen beschouwen, 
een dag waarop ik me van iets bevrijd voelde. Integendeel, het zou 
een moment geweest zijn dat ik zou hebben willen vergeten, een 
moment van groot lijden. Maar de geboortedag van Maria Grazia 
Letizia waarvoor wij gekozen hebben zal ik meedragen als één van 
de mooiste dagen van mijn leven, en ik zal aan onze andere kinderen 
die de Heer ons zal schenken kunnen vertellen dat ze in de hemel 
een bijzondere zus hebben die voor hen bidt.” 

Twee dagen later, op 12 juni 2009 werd Maria Grazia Letizia 
begraven. Wie gedacht had dat Chiara en Enrico bij de begrafenis 
van hun dochtertje verdrietig op de voorste kerkbanken zouden 
zitten, had zich vergist. Ze stonden aan de zijkant bij 
het koor en ze speelden muziek: Enrico speelde 
gitaar en Chiara speelde viool. 
Gekleed in het wit zongen 
ze mee met het koor. Het 
was verbijsterend om hen 
zo te zien. Enrico had ook 
een bidprentje gemaakt. Op 
het kaartje stond de volgende 
boodschap:
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“Jij in onze armen,
zelfs al was het maar voor een half  uur,

we waren gelukkig.
...

We hadden niet veel tijd om je veel te zeggen;
dat we van je houden, dat weet je,

maar misschien weet je niet
dat je geboren bent voor de eeuwigheid

en dat ik niet je vader ben
en zij niet je moeder is.

Stel je voor,
diegene die je gewild heeft is ook onze Vader!

Het klinkt een beetje ingewikkeld,
maar je zal het snel begrijpen.

Het leven is prachtig,
daarom zochten we jou,

het is prachtig dat jij het nu ook kunt begrijpen.

Het maakt niet uit hoeveel tijd we samen doorbrengen;
voor ons is het belangrijk wat je zult zijn.

Hier doet niets er echt toe;
we kunnen het met minder doen.

Wat nodig is, is dat we de Vader kennen,
onszelf  voorbereiden op deze ontmoeting.

En jij was klaar toen je geboren werd,
en ik kan je niet vertellen hoe trots we zijn op jou.
We zijn met je meegegaan tot waar we konden,

nu zul je de Vader leren kennen,
Maria Grazia Letizia,

de vreugde van ons leven.”



66

Kort na de dood van haar eerste kindje werd Chiara voor de 
tweede keer zwanger. Opnieuw liep het mis. Nu zorgde een andere 
genetische afwijking bij hun eerste zoontje Davide Giovanni voor 
problemen. Ook hij werd door Chiara en Enrico met dezelfde zorg 
en liefde gekoesterd als zijn zusje Maria Grazia Letizia. En ook 
ditmaal kozen ze pertinent ‘voor het leven’ van hun zoontje. Na zijn 
geboorte bleef Davide Giovanni maar een half uurtje leven. Nadat 
hij werd gedoopt werd ook hij in de hemel geboren, net zoals zijn 
zusje een jaar eerder.

Het duurde niet lang vooraleer Chiara opnieuw zwanger was voor 
de derde keer. Maar ook ditmaal waren er problemen. Deze keer 
was hun zoontje in de moederschoot volkomen gezond, maar bij 
Chiara werd een kankergezwel ontdekt. Het was één van de meest 
agressieve tumoren op de tong die maar heel uitzonderlijk voorkomt 
bij jonge vrouwen. Om haar kind alle kansen te geven besliste Chiara 
de agressieve behandeling tegen kanker uit te stellen tot haar kindje 
geboren was. Op 30 mei 2011 was het zover: Francesco werd als 
een gezonde baby geboren.

Een jaar later, op 13 juni 2012, 
stierf Chiara op de leeftijd van 28 jaar.

Wim Danneels, 23 december 2021
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Dit is de titel van het boek dat in 2013 oorspronkelijk werd 
geschreven in het Italiaans. Het is het waar gebeurde verhaal 
van Chiara Corbella Petrillo dat opgetekend werd door Simone 
Troisi en Christiana Paccini.

Onlangs werd het boekje in het 
Nederlands vertaald door Sara 
Loobuyck, die een ontmoeting 
had met Enrico Petrillo, de 
echtgenoot-weduwnaar van 
Chiara. 

Dit boekje is bij 
ons verkrijgbaar

‘We worden geboren om 
nooit meer te sterven.’

Of bestel via email : info@provita.be of telefonisch : 015/42 28 14

€14,50



09.30u
10.00u
10.30u
12.00u
12.30u
13.00u
14.00u

15.45u
18.00u
19.00u

Warme drank en versnapering

Verwelkoming

Mgr. De Jong

Zang
Lunch (soep is voorzien)

Aanbidding en biechtgelegenheid

Dhr. & Mevr. Anthony en Inge 

Qvick-Noppen

Film Unplanned

H. Mis
Spaghetti en gezellig napraten

Programma
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Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Inschrijven via 

email: info@echteliefdewacht.be OF tel: 015/42.28.14
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Echte Liefde Wacht

Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Zaterdag 26 maart 2022 - 9h30 tot 21h00

w w w . e c h t e l i e f d e w a c h t . b e


