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Beste lezer,
Het is weer zover, op 26 maart organiseren we opnieuw een ‘Echte Liefde Wacht’ dag! In dit nummer 
stellen we de sprekers aan u voor. Het wordt een dag vol goede ideeën, fijne mensen om te leren 
kennen, en ‘s avonds lekkere spaghetti! Vergeet niet je in te schrijven via onze website. We hopen je 
(opnieuw) te mogen begroeten!

Jullie elw-team
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Want jij bent het waard!

Echte Liefde Wacht
Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Zaterdag 26 maart 2022 - 9h30 tot 21h00
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Maria is in de meest uiteenlopende tijdperken en plaatsen reeds talloze 
malen aan ons verschenen. De reden waarom ze aan ons verschijnt is dat 
ze door Jezus vanaf  het kruis is aangesteld tot onze moeder. Hij stuurt 
haar nog steeds overal naar toe. Ze houdt zielsveel van ons en wil dat wij 
allen gered worden. Net zoals een moeder zich beschermend ontfermt 
over haar pasgeboren baby, zo ook wil Maria zich over ons ontfermen 
zodat wij allen gered kunnen worden. 

In de litanie van  de Heilige Maagd Maria is sprake van Maria als 
‘Allerreinste moeder’, te verstaan als ‘Meest kuise moeder’. Maar wat is de 
betekenis van Maria als ‘Allerzuiverste moeder’? Wanneer wij het hebben 

over ‘zuiverheid’, dan wordt meestal enkel de link 
gelegd naar de deugd van de ‘lichamelijke 

kuisheid’. Het zesde gebod zegt: “Doe niets 
wat onkuisheid is.” Maar er is ook nog het 
negende gebod dat zegt: “Wees steeds kuis 
in uw gemoed.” Het hart is de zetel van de 

morele persoonlijkheid. “Zalig de zuiveren 
van hart, want zij zullen God zien.” (Mt; 5,8) 

Het is in het hart dat boze gedachten, 
moord, echtbreuk, ontucht en wangedrag 

voortkomen. 

Zuiverheid behelst dus véél méér dan enkel 
maar lichamelijke discipline! ‘Zuiver zijn van 
hart’, wil zeggen: onze wil en ons verstand 

afstemmen op de eisen van Gods heiligheid, en 
dat op drie terreinen: de naastenliefde, de kuisheid 

of  de seksuele eerbaarheid, en de waarheidsliefde 22

Maria: de Onbevlekte Ontvangenis Maria: de Onbevlekte Ontvangenis 
en de Zuiverheiden de Zuiverheid



of  de rechtgelovigheid. Er is dus een verband tussen de zuiverheid van 
het hart, van het lichaam, en van het geloof. De zuiverheid van het hart 
is de voorwaarde om te komen tot de aanschouwing van God. Zij geeft 
ons nu reeds de mogelijkheid om te zien in het licht van God en om de 
ander te verwelkomen als onze ‘naaste’; zij maakt het ons mogelijk om 
het menselijk lichaam - het onze en dat van onze naaste - te zien als de 
tempel van de Heilige Geest, als een blijk van de goddelijke schoonheid. 

God heeft Maria hoog verheven en zij wil alle mensen bijstaan die het 
moeilijk hebben. Maria nodigt ons uit om naar haar toe te komen met al 
onze zorgen en al onze problemen. Jongeren die zich vervreemd voelen 
van anderen, die zich buitengesloten voelen, die zich gepest voelen, die 
een identiteitscrisis hebben, of  op de een of  andere manier er niet bij 
horen: ga naar Maria! Mensen die zondigen: ga 
naar Maria! Als je karaktereigenschappen hebt 
die je wil verbeteren: ga naar Maria! Als je iets 
moet organiseren: vraag of  Maria het regelt! Als 
je boos bent: ga naar Maria! Als je bang bent: 
ga naar Maria! Als je verdrietig bent: ga naar 
Maria! We kunnen letterlijk altijd terecht bij 
moeder Maria! 

Mgr. Everard de Jong zal ons in zijn 
toespraak wat meer uitleg geven over 
de rol die Maria in ons leven kan spelen 
als we maar bereid zijn haar ook als 
een echte moeder in ons leven een 
plaatsje te geven en te leren hoe zij ons 
wegwijs kan maken in de wereld van de 
‘zuiverheid’ in al zijn aspecten. 33

Mgr. E. de JongMgr. E. de Jong



Dhr. & Merv. Anthony en Inge Dhr. & Merv. Anthony en Inge 
Qvick-NoppenQvick-Noppen

‘De 5 talen van liefde’‘De 5 talen van liefde’
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Het huwelijk is als een geweldig avontuur, waar een koppel 
van wal steekt in een bootje en geen goed zicht heeft over wat de 

toekomst brengt.

En zoals dikwijls gebeurt bij een lange zeereis, zijn er periodes 
waar er een zachte bries uit de goede richting waait die de boot 

voortstuwt over rustig water.

Op andere momenten verschijnen er donkere wolken aan de 
horizon en is het alle hens aan dek om het schip veilig en op 

koers te houden.
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Anthony en Inge beleven al 21 jaar het avontuur van het huwelijk. Ze 
kregen 4 kinderen, en probeerden dit zo goed mogelijk te combineren 
met hun werk, verbouwingen, sociale engagementen, …

Daarbij nemen ze geen blad voor de mond en bespreken ze met grote 
openheid over hun reis. Ze spreken over het vertrek uit de rustige haven 
en de mooie tijden, maar ook over welke problemen ze tegengekomen 
zijn, welke krachten er waren ten goede en welke krachten er waren die 
het moeilijker maakten.  

Vanuit hun ervaring reiken ze enkele handvaten aan die hen geholpen 
hebben op hun weg en geven ze de raad die ze zelf  graag hadden willen 
ontvangen voor ze op reis vertrokken. Ze spreken over de talen van de 
liefde, het belang van de intimiteit, de openheid in het gesprek, het gebed, 
de vergiffenis, de verschillen tussen man en vrouw en nog velen andere 
zaken.



Abby Johnson raakte tijdens haar studententijd betrokken bij Planned 
Parenthood, de grootste abortusvoorziener van de VS. Eerst werd ze 
vrijwilliger en na haar studie schopte ze het tot directrice van een Planned 
Parenthood filiaal in Texas.

Abby deed haar werk vanuit de overtuiging dat ze vrouwen hielp bij 
het oplossen van hun problemen. Zelf  had ze al tweemaal voor abortus 
gekozen. Toch ging dat niet zonder slag of  stoot. Nadat ze thuis de 
abortuspillen innam, bloedde ze hevig. In haar boek beschrijft ze de 
angstige momenten waarop ze dacht dat ze het niet zou overleven. 
Ondanks die ervaring bleef  ze toch voorstander van abortus. Haar 
trauma had ze immers diep weggestopt. 

Ondertussen was er in Texas een christelijke beweging opgericht, die 
sinds het nieuws over de aanbouw van het abortuscentrum onophoudelijk 
bij het terrein baden. Die groep opereert nog steeds onder de naam 
‘40 Days for Life’ omdat ze regelmatig 40 dagen van gebed voor 
ongeboren kinderen, hun moeders en de medewerkers van abortuscentra 
organiseren. Ondertussen draaide het abortuscentrum, waaraan Abby 
Johnson leiding gaf, op volle toeren. Op een dag werd Abby gevraagd 
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‘Op het beeldscherm bleef een lege baarmoeder over’

Wie is Abby Johnson 
en wat is haar verhaal?



of  ze kon bijspringen in de behandelkamer, omdat een personeelslid 
afwezig was. Wat ze daar zag, 
veranderde haar leven. Ondanks 
haar eigen twee abortussen, had 
ze nog nooit van dichtbij een 
abortus gezien. Ze kon alles op 
het echobeeldscherm volgen. 
Zo zag ze dat het kind wegkroop 
toen het instrument in de 
baarmoeder werd ingebracht. 
De abortusarts grapte op dat 
moment nog door ‘Beam me 
up Scotty!’ (een gevleugelde zin 
uit de populaire tv-serie Star 
Trek) te zeggen, voordat hij de 
katheter vol zoog met de resten 
van het ongeboren kind. Op 
het beeldscherm bleef  een lege 
baarmoeder over.

Abby verliet de behandelkamer en stortte in. 
Ze kon niet geloven wat ze zojuist had gezien. 

Hier kon ze niet meer achter staan. 

Niet lang daarna nam ze ontslag en stapte ze over naar de christelijke 
groep die al zolang voor het gebouw had staan bidden. Ze werd pro-
life en richtte een stichting op met de naam ‘And Then There Were 
None’ (‘En toen waren er geen’). Haar organisatie richt zich vooral op 
medewerkers van abortuscentra. Abby Johnson en haar mensen helpen 
hen bij het vinden van nieuw werk buiten de abortusindustrie. 
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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

Echte Liefde Wacht

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