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Zolang jij vecht,
vechten wij mee!

Pro Vita
Liefde laat Leven



Jullie elw-team

EDITORIAAL

De waardigheid van de persoon moet in iedere mens erkend worden 
vanaf  de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Dit fundamentele 

principe brengt een groot ‘ja’ tegen het menselijk leven tot uitdrukking 
en dient de kern te zijn van alle ethische refl ecties. Het leergezag van de 
Kerk heeft reeds dikwijls uitspraken gedaan om morele kwesties op dit 
terrein te verhelderen en op te lossen. Wij verwijzen hiervoor naar de 

Instructie Donum Vitae en de meer recente instructie Dignitas Personae. De 
Kerk wil iedere mens nabij zijn die lijdt, naar lichaam of  geest, om niet 
alleen troost te brengen, maar ook licht en hoop. Die geven betekenis 

aan momenten van ziekte en aan de ervaring van de dood. Beide 
maken deel uit van het menselijk leven en zijn aanwezig in het verhaal 

van iedere persoon, waardoor dat verhaal wordt opengesteld voor 
het mysterie van de Verrijzenis. De blik van de Kerk is werkelijk vol 

vertrouwen omdat “het leven zal zegevieren; dat is onze zekere hoop. 
Ja, het leven zal zegevieren omdat waarheid, goedheid, vreugde en 

ware vooruitgang aan de kant van het leven staan. God, die het leven 
liefheeft en het overvloedig schenkt, staat aan de kant van het leven”. 

In ons eerste artikel het verhaal van Timothy en Marie-Noëlle die – 
ondanks de vele tegenkantingen door de huidige opvattingen – hun 
zoontje Michaël alle kansen gegeven hebben om te blijven vechten 

‘voor het leven’.

De meesten van ons kennen wel het verhaal van Saul, de vervolger van 
christenen. Nadat hij op de weg naar Damascus was neergeslagen, werd 

hij door God aangesproken en werd hij uiteindelijk de apostel Paulus. 
“Heer, wat wilt Gij dat ik doe?” is dé vraag die wij iedere dag opnieuw 
zouden moeten stellen. In het tweede artikel wat meer uitleg hierover.
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Zolang jij vecht, vechten wij mee!
Graag willen wij dit verhaal met jullie delen. 
Timothy en Marie-Noëlle.

Palmzondag was de dag waarop onze strijd begon op 16 weken 
zwangerschap. Wij tegen de wereld, zo voelde het. Vaak eenzaam en 
verloren in de wereld, maar zo dicht bij jou en zo dicht bij God. Ik gaf 
nog een kruisje op mijn buik in de kerk, maar door mijn moederinsti nct 
voelde ik al dat er iets niet klopte. Die dag, met de gezegende palmtakjes 
nog in mijn handtas, kwamen we toe in het ziekenhuis. Het werd al snel 
duidelijk dat het er niet goed uitzag. Al mijn vruchtwater was weg: mijn 
vliezen waren gebroken, alsook mijn hart. 

Intens verdriet overviel me, ook jou papa was helemaal verloren. Maar 
we wilden jou niet opgeven! De dokters dachten daar anders over ... ik 
zou twee dagen mogen bekomen en dan moest ik je weghalen uit mijn 
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moederschoot! Bij de echo nam ik de gynaecologe bij de hand en vroeg 
haar om mijn weg te volgen en jou alle kansen te geven. Je zat immers 
nog in jouw warm nestje en met jouw hartslag. De gynaecologe zei 
overtuigd: “Dit heeft  geen zin, je kindje heeft  geen kans meer!” Dat was overtuigd: “Dit heeft  geen zin, je kindje heeft  geen kans meer!” Dat was 
erg confronterend: voor de medische wereld was het alsof je niet meer erg confronterend: voor de medische wereld was het alsof je niet meer 
bestond, terwijl we heel duidelijk jouw hartslag konden horen! bestond, terwijl we heel duidelijk jouw hartslag konden horen! 

Maar zolang ons kindje vecht, vechten wij mee! Dagen passeerden, maar Maar zolang ons kindje vecht, vechten wij mee! Dagen passeerden, maar 
we voelden al snel dat de dokters niet achter ons stonden. Dus besloot we voelden al snel dat de dokters niet achter ons stonden. Dus besloot 
ik om naar huis te gaan en daar heb ik jou nog twee-en-een-halve week ik om naar huis te gaan en daar heb ik jou nog twee-en-een-halve week 
mogen dragen en heeft  jouw papa je ook nog gedoopt. Ook hebben we mogen dragen en heeft  jouw papa je ook nog gedoopt. Ook hebben we 
je nog voelen schoppen! We hebben je gekoesterd in ons gezinnetje. je nog voelen schoppen! We hebben je gekoesterd in ons gezinnetje. 
Het was tegelijk een moeilijke én een mooie ti jd. Moeilijk, omdat we niet Het was tegelijk een moeilijke én een mooie ti jd. Moeilijk, omdat we niet 
wisten of je er nog door zou komen, en mooi, omdat we samen met jou wisten of je er nog door zou komen, en mooi, omdat we samen met jou 
gevochten hebben en de dokters ongelijk hebben kunnen geven. Want je gevochten hebben en de dokters ongelijk hebben kunnen geven. Want je 
zou binnen de 48 uur sterven, maar niets was minder waar! zou binnen de 48 uur sterven, maar niets was minder waar! 

In de baarmoeder werd er zelfs terug vruchtwater aangemaakt, alhoewel 
dit ondenkbaar was! Met grote ogen veranderde de gynaecologe haar 
opinie en zei dat de overlevingskans niet meer nul procent was, en dat er opinie en zei dat de overlevingskans niet meer nul procent was, en dat er 
nu wel degelijk een overlevingskans bestond. Ze hoopte samen met ons nu wel degelijk een overlevingskans bestond. Ze hoopte samen met ons 
dat we de 24 weken zouden halen. Daar waar de dokters je al opgegeven dat we de 24 weken zouden halen. Daar waar de dokters je al opgegeven 
hadden, heb jij het tegendeel bewezen hadden, heb jij het tegendeel bewezen voor al de ongeboren kindjes die 
zo te vroeg zijn weggehaald! zo te vroeg zijn weggehaald! 

Ook hadden ze mijn Ook hadden ze mijn 
behandeling met anti bioti ca behandeling met anti bioti ca 
stopgezet: “protocol” zeiden stopgezet: “protocol” zeiden stopgezet: “protocol” zeiden 
ze! Elke dag was een gevecht, ze! Elke dag was een gevecht, ze! Elke dag was een gevecht, 
de dokters benaderden papa de dokters benaderden papa de dokters benaderden papa 
en mij conti nu om je weg te en mij conti nu om je weg te en mij conti nu om je weg te 
halen en fl uisterden ons angst halen en fl uisterden ons angst halen en fl uisterden ons angst 
in: dat ik ziek zou kunnen in: dat ik ziek zou kunnen in: dat ik ziek zou kunnen 
worden, of een infecti e zou worden, of een infecti e zou worden, of een infecti e zou 
kunnen oplopen, en zo mijn kunnen oplopen, en zo mijn 
leven op het spel zett e, leven op het spel zett e, 44



terwijl ze ook de anti bioti ca verder zouden kunnen geven zodat de kans 
op infecti e vrijwel nul zou zijn. Ze overtuigden me dat ik mezelf pijnigde 
door je te blijven dragen, maar dankzij de juiste mensen rondom mij, de 
kracht van mijn geloof en mijn moederinsti nct ben ik blijven vechten, en 
jij ook Michaël, en daarom ben ik zo fi er op jou! 

Derti en april verjaarde jouw broer Emmanuel en die avond begonnen 
mijn weeën spontaan. Je papa en ik hadden er vrede mee, je had immers 
zo gevochten voor je leven dat we je rust gunde in de armen van God. We 
wisten niet wat je was, een meisje of een jongen, maar een naam hadden 
we al wel. Diep in mijn hart wist ik dat je een jongen zou zijn. We hadden 
je naam al gekozen, omdat we de betekenis zo mooi vonden. Michaël is 
namelijk een aartsengel. En dat ben jij nu ook voor ons, een engel die 
gevochten heeft  op de aarde, een engel die gevochten heeft  voor al de 
kindjes die zomaar zijn weggehaald zonder de kans gekregen te hebben 
om te vechten. 
Lieve zoon, nu ik dit neerschrijf ben ik zo ontzett end fi er dat ik jouw 
mama ben. Ook zijn wij veel mensen enorm dankbaar: familie, vrienden, 55



priesters, … die ons mee gedragen hebben in deze periode! Zo heb ik ook 
een zeer fi jne familie mogen leren kennen, die samen met ons gebeden 
hebben. Een mama en een papa die ook een kindje verloren hebben op 
aarde maar terugkregen in de hemel. Zij gaven me op de dag van zijn 
prachti ge engelen-uitvaart het mooiste geschenk: een paternoster van 
de Aartsengel Michaël. Toevallig vertelde ik een ti jdje geleden aan een 
goede, gelovige vriendin dat ik er naar op zoek was, en ze zei me: “Op het 
gepaste moment zal je er een vinden!” Ze gaf me ook de ingeving om dit 
verhaal neer te schrijven voor Pro Vita. 

Een enorme troost voor ons is ook dat je een mooi plekje kreeg op het 
kerkhof, vlak naast het grote witt e kruis van Jezus. Een plekje voor een 
echte strijder. Het enige wat ik nog miste was een kapelletje en ja hoor, 
twee weken nadien is er een kapelletje verhuisd en geplaatst vlak naast 
de begraafplaats van Michaël. Ontroerd keek ik naar boven en lachte. 
Bedankt lieve zoon van ons, om met jouw kleine voetjes zo’n grote 
voetafdrukken na te laten! 

Liefs, papa, mama en je broer Emmanuel.66



Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
Toen hij op zijn tocht Damascus naderde,

omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel.

Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem zei:

“Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?”

Hij sprak: “Wie zijt gij, Heer?” 

Hij antwoordde: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

Maar sta op en ga de stad in;

daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet.”

(Handelingen 9:3-6)

De meesten van ons kennen wel het verhaal van Saul, de vervolger van 
christenen. Nadat hij op de weg naar Damascus was neergeslagen, werd 
hij door God aangesproken en werd hij uiteindelijk de apostel Paulus. 
Hij ontdekte de waarheid van het evangelie en Gods wil voor zijn leven. 
Daarna bracht hij de rest van zijn dagen door met het verspreiden 
van de blijde boodschap en sti chtt e kerkgemeenschappen in heel de 
mediterrane wereld. 

Paulus bepaalde Gods wil voor zijn leven met de vraag: “Heer, wat wilt 
Gij dat ik doe?” Deze vraag zou elke volgeling van Christus moeten 
stellen. Paulus stopte nooit met het stellen van deze vraag. Maar al te 
vaak geven wij God onze bevelen en vragen Hem om ons te zegenen, 
om voor onze dierbaren te zorgen en om in onze behoeft es te voorzien. 
Ik vraag me echter af wat er zou gebeuren als alle christenen elke dag 
zouden beginnen met de vraag: “Heer, wat wilt Gij dat ik doe vandaag?” 
Zou ons leven en zouden onze kerkgemeenschappen er niet beter 
uitzien? Wat zou er gebeuren als we onze zelf opgestelde agenda’s en 
to-do lijsten opzij zett en en elke ochtend bij onze Heer inchecken met 
die éne belangrijke vraag? 77
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesti es? 
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Paulus was niet op de goede weg. Zijn moorddadig leven vereiste een 
tussenkomst van God. Welke les kunnen we hieruit leren? Alle kracht 
komt van onze hemelse Vader. We zijn slechts Zijn dienaren. Als God 
iemand voor een taak roept, geeft  Hij die persoon alles wat voor die 
taak nodig is. Net zoals Hij Saul toegerust heeft  om de apostel Paulus te 
worden, zo rust Hij ons toe voor de roeping die Hij ons geeft . God weet 
beter dan wie ook welke roepingen voor ons geschikt zijn. Zouden we 
niet elke dag dezelfde vraag moeten stellen als Paulus? Want als we God 
blijven vragen wat Hij wil dat we die dag doen, wat Hij wil dat we door 
Hem voor anderen doen, dan zal Hij ons daarvoor toerusten.
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