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Lieve familie en vrienden,  
 
We zijn alweer een ruime week terug van onze werkreizen en vinden het heerlijk om weer 
als gezin bij elkaar te zijn. Nick is in Alberta geweest om daar met het team te werken en op 
zakelijke evenementen te spreken voor ondernemers die CCBR financieel steunen. Zelf 
spreek ik gewoonlijk over CCBR’s aanpak en de apologetische kant van pro-life werk. Nick 
heeft het meestal meer over de zakelijke kant van onze organisatie en deelt met mensen 
waarom hij zijn baan als registeraccountant heeft opgegeven. Hoewel hij liever op kantoor 
werkt, merkte Nick dat hij hulp kreeg en bemoedigd naar huis ging door reacties van 
aanwezigen. 
 
Voordat Nick met het vliegtuig aankwam in Hamilton, was ik al onderweg naar Amsterdam. 
Na een paar dagen met familie te hebben doorgebracht, mocht ik twee presentaties geven in 
de Adventkerk in Veenendaal, waar jongeren bij elkaar €384 hadden opgehaald! Sanneke 
Westerlaken, bestuurslid van Joseba, kon daarbij ook aanwezig zijn. 
 
Na het weekend gingen bestuurslid Astrid Murre en ik naar het Hoornbeeck College in Goes, 
waar we waren uitgenodigd voor twee presentaties. Hun opleidingsmanager schreef 
daarover: 
De docenten en studenten hebben het zeer waardevol ervaren, ik heb alleen maar positieve 
geluiden gehoord. Een leuk detail: een docent van de sector Welzijn had het gehoord en 
wilde met haar klas ook aanschuiven. Nadien kwamen de studenten de docent hartelijk 
bedanken dat ze dit gevraagd en geregeld had. Wat ons betreft heeft het meer dan we 
durfden hopen aan onze verwachtingen voldaan. Erg fijn dat we dit zo in het kader van de 
Week van het Leven mee kunnen geven aan toekomstige werkers in de Gezondheidszorg.  
 

 
Een enorm leuke ervaring was om debattraining te geven aan een tweedejaarsklas van de 
Pabo; ooit liep ik namelijk zelf als Pabo-student rond op de Driestar in Gouda. Deze 14 
studenten, op werkweek in Dordrecht, hadden ook nog eens een geldbedrag van €214 
ingezameld. Naderhand stuurde de studente die dit had georganiseerd het volgende:  
Ik heb net ons werkweekverslag gelezen, waarin iedereen persoonlijk op alle activiteiten 
moest reflecteren en aan moest geven wat voor hem/haar waardevol was. In al die verslagen 
kan ik alleen maar positieve reacties vinden op de lezing die je gegeven hebt.   
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Tijdens iedere werkreis naar Nederland staan er ook presentaties op het programma voor de 
Wartburg (locatie Marnix) in Dordrecht. Daar waren echter problemen met de 
hoofdschakelaar, waardoor er geen water, cv en elektriciteit was, en het programma niet kon 
doorgaan. Dankzij de flexibiliteit van docenten konden de presentaties voor deze leerlingen 
gelukkig twee dagen later wél worden gegeven. Ze hadden zelfs het ‘zendingsgeld’ (deze 
keer bedoeld voor ons werk) opgehaald en overhandigden een bedrag van €1138,31! Een 
docent liet ons weten dat ouders hadden doorgegeven dat “de presentatie echt indruk heeft 
gemaakt en er bij hun kinderen een bewustzijn is ontstaan en er over nagedacht wordt. Het 
raakte dus ècht. Wat een zegeningen.” 
 
Nieuw voor mij in deze reis was het verzorgen van een debattraining voor SGP-jongeren in 
Werkendam. Deze avond vond plaats in het kader van de Week van het Leven. Het was echt 
een fijne en vruchtbare avond met ruim 40 mensen. Wat is het mooi om te merken dat er 
zoveel positieve, betrokken jongeren zijn, die zich willen inzetten voor de waarde van het 
(ongeboren) leven. Er werden serieuze discussies gevoerd, ook in de vorm van een 
rollenspel, en de apologetische boeken vonden gretig aftrek.   
 

 
 
De laatste presentaties van deze trip waren op het Hoornbeeck in Amersfoort voor 
eerstejaarsstudenten SAW en derdejaarsstudenten Economie. Zus Willemijn, ook bestuurslid 
voor Joseba, ging deze keer mee; ook met deze leerlingen oefenden we hoe je met anderen 
in gesprek kunt gaan over abortus. 
 
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Door middel van 11 presentaties in 10 dagen tijd konden 
700 jonge mensen worden bereikt met de pro-life boodschap. Veel van hen hebben zich als 
donateur van Joseba laten registreren en vele anderen hebben materialen meegenomen 
naar huis om dat te kunnen delen met hun familie en vrienden.  
Iedere keer weer merken we dat jongeren er baat bij hebben om dit onderwerp te bespreken, 
dat er vragen leven, maar ook dat het goed is om hen aan te moedigen, om hen ‘sterker te 
maken’  als ze op willen komen voor de rechten van onze ongeboren medemensen. 
 
Willen jullie samen met ons God danken voor deze zegeningen en bidden dat door dit alles 
veel levens mogen worden gered? We stellen jullie steun erg op prijs! 
 
Hartelijke groet, ook namens Nick, 
 
Maaike Rosendal 
 
 

 


