
Wist u dat… 

Het bestuur van Joseba veranderd is? 

Peter Vos is sinds 1 januari gestopt met het 

voorzitterschap. Bedankt voor alles, Peter! 

Willemijn van Essen heeft zijn taak  

overgenomen. Sanneke Westerlaken is  

penningmeester geworden. 

Astrid Murre uit Krabbendijke is onze nieuwe 

secretaris;  

ze is natuurlijk ook al helemaal ingewerkt.  

Welkom Astrid! 

 

Wist u dat… 

Er in Veenendaal een orgelavond, en in Tholen en 

Goes (samen)zangavonden zijn geweest met een 

collecte voor Joseba?  

Op 6 februari in Veenendaal, en op 27 februari in 

Tholen werden prachtige avonden georganiseerd, 

ook in Goes op 7 mei was het een hele mooie avond. 

Allen die hier aan meegewerkt hebben, in welke 

vorm dan ook; heel hartelijk bedankt! 

Ook dank aan alle kinderen die cd’s en stroopwafels 

hebben verkocht, en voor degenen die op een  

jaarmarkt hebben gestaan. 

 

Het is om stil van te worden als je merkt dat er 

zoveel mensen Stichting Joseba een warm hart  

toedragen. 

 

Wist u dat… 

Joseba werkt aan een nieuw beleidsplan voor de 

komende jaren? 

Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld: een nieuwe 

website, meer zichtbaarheid, meer contact met  

andere prolife organisaties, steun voor de Mars voor 

het Leven, meer nieuwsitems & filmpjes beschikbaar 

maken via social media. 

Daarover dus later meer. Wist u dat… 

Maaike Rosendal mede door het bovenstaande vorige 

week in Nederland  was (en wij dat heel fijn vonden)?  

In de volgende nieuwsbrief weer meer informatie over de 

voortgang van het werk in Canada. 

In november hoopt zij waarschijnlijk weer naar Nederland 

te komen. Mocht u voor uw school of vereniging nu al een  

lezing/workshop willen inplannen voor november 2016, 

mail ons dan zo snel mogelijk. 

Wist u dat… 

Joseba vorige week in gesprek ging met de 

SGP en met andere prolife organisaties?  

 

De SGP heeft 2016 uitgeroepen tot „het jaar 

voor het leven” en wil de  

beschermwaardigheid van het leven dit jaar 

met nog meer energie op de politieke én de  

maatschappelijke agenda zetten. 

Zo is er een onafhankelijk onderzoek gedaan 

naar de houding van Nederlanders  

ten opzichte van abortus en wordt er nu  

nagedacht over de vervolgstappen. 

…steunt het werk dat gericht is op de                                        

beschermwaardigheid van het ongeboren leven 

Dank voor uw steun in de afgelopen periode in welke 

vorm dan ook.  
www.stichtingjoseba.nl 

info@stichtingjoseba.nl 
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