
 Nieuwsbrief Nick & Maaike  
  

Februari 2019	
	

 
www.stichtingjoseba.nl ■ info@stichtingjoseba.nl ■ IBAN: NL96RABO0358275393  

 
 

Beste familie en vrienden, 

Als het goed is heeft iedereen in december het eindejaarsoverzicht gekregen, met daarbij 
een bedankje voor wat we in 2018 hebben bereikt. In deze nieuwsbrief willen we wat 
verhalen áchter de cijfers delen. 

November stond voor Nick grotendeels in het teken van financiële overzichten van het 
afgelopen jaar en vergaderingen voor het nieuwe jaar. Maaike richtte zich op onderzoek, 
schreef een artikel over ivf en bereidde presentaties voor.  

In de maand december draaide het echt om de Mars voor het leven in Den Haag, waarvoor 
Maaike was gevraagd het argument van mensenrechten uit te leggen en hoe je met anderen 
over het onderwerp abortus in gesprek kunt komen. Wat was dat een mooie gelegenheid om 
door te geven wat we zelf ervaren en hebben geleerd! 

Op het blog van CCBR is een verslag in het Engels verschenen, evenals een filmpje met 
Maaikes toespraak, met Engelse ondertiteling. Heel bijzonder was het dat de wolken echt 
openbraken en er een zonnestraal viel, toen de woorden klonken: ‘En breek door de 
duisternis heen met Uw licht, als een straal van de zon dwars door de grijsheid van wolken’. 
We hopen dat de God Die op deze manier door de natuur sprak, zal blijven spreken in het 
hart van velen, zodat vele levens gered mogen worden en Hij geëerd wordt. 

           

De maandag daarop was Maaike weer in Dordrecht, op de Marnix (locatie van het Wartburg 
College). Sinds 2013 hebben we op deze school jaarlijks rond deze tijd gesproken en 
dankzij docente Marlena Hamelink waren er voor vier grote groepen leerlingen presentaties 
gepland. Om het pro-lifewerk te steunen gaven ze ook deze keer speciaal hun zendingsgeld 
voor ons werk! 

Enkele reacties waren: ‘Wow, het is zo logisch om pro-life te zijn.’ ‘Om tegen abortus te zijn, 
hoef je niet per se christen te zijn!’ ‘Die foto’s! Hoe kan een arts nou zoiets doen?’ ‘Ik bid dat 
er nog veel meer levens gespaard zullen worden door jullie werk.’ ‘Bedankt voor je komst!’ 
En ook: ‘Ik ben mijn zendingsgeld vergeten, kan ik dat morgen ook nog meenemen?’ 
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Op dinsdag waren er twee presentaties in de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam. 
Om 19:00u sprak Maaike voor ongeveer 50 catechisanten over abortus, wat de Bijbel zegt 
en hoe zij zelf iets kunnen betekenen. Om 20:00u kwamen er ruim 160 vrouwen bijeen voor 
een presentatie, waarop veel vragen volgden. Ook werd er een collecte gehouden en was er 
een verkooptafel. 

De volgende dag was het weer tijd om naar huis te gaan. 
Binnen een paar dagen had Maaike een belangrijke 
boodschap gedeeld met meer dan 10.000 mensen bij de Mars 
voor het leven, honderden jonge mensen voorzien van 
vaardigheden om het gesprek aan te gaan en geld ingezameld 
om dit werk te ondersteunen. Blij en bemoedigd begonnen we 
aan de terugreis! Op het vliegveld kreeg Elliot eindelijk de 
poffertjes die hij gevraagd had en zette het vervolgens op een 
lopen naar de gate, omdat hij niet kon wachten om zijn broer 
en zusjes weer te zien. 

In de eerste maand van dit jaar lukte het Nick een nieuw 
kantoor te vinden voor onze staf in Toronto. Eerder leek dat iets onmogelijks, gezien het 
budget van CCBR en de huurprijzen in de stad. Naast zijn gewone taken zit hij ook in de 
planningscommissie van een Mars voor het leven in Toronto. In Ottawa wordt er elk jaar al 
een Mars gehouden bij de overheidsgebouwen en in mei hopen we te helpen om de eerste 
Mars te houden in de grootste stad van Canada, waarna er workshops zullen zijn waarbij 
deelnemers zich leren te verdedigen met pro-lifeargumenten. 

Maaike heeft net een boek geredigeerd dat geschreven is door onze collega Justina van 
Manen. Daarin staan alle pro-lifeargumenten die wij gebruiken, evenals alle moeilijke 
omstandigheden en (medische) dilemma’s die ter sprake kunnen komen. In dit boek zijn ook 
de ervaringen van het straatwerk meegenomen. We kijken er als CCBR naar uit dit boek 
D.V. komend najaar uit te geven. We hopen dat mensen die gesprekken voeren met 
anderen er veel aan hebben. 

Over straatwerk gesproken, ook met het koude weer dat we hebben gehad, gaan onze 
teams erop uit. Het was een paar weken geleden zelfs -24º! Altijd zijn er wel gesprekken die 
een bijzondere wending hebben en die het effect hebben waar we op hopen.                                                                 

                       



	

 
www.stichtingjoseba.nl ■ info@stichtingjoseba.nl ■ IBAN: NL96RABO0358275393  

Collega Rachel vertelt: ‘Ik sprak een jongeman die zei geen mening over abortus te hebben, 
dus vroeg ik hem of hij geloofde in mensenrechten en of alle mensen die rechten moeten 
krijgen. Daar was hij het mee eens. Toen we erover spraken dat als twee mensen zich 
voortplanten hun nageslacht altijd een mens is, was hij het daar ook mee eens. Vervolgens 
kwam hij tot de conclusie dat abortus een schending van mensenrechten is en dat we, net 
zomin als we ooit het doden van geboren mensen in moeilijke omstandigheden zouden 
goedkeuren, ook niet zouden moeten toestaan dat ongeboren kinderen worden gedood.’ 

Collega Alex vroeg aan een man wat hij van abortus vond en de man antwoordde: “Volgens 
mij is er niets mis mee. Ik vind abortus wel goed.” We spraken verder over waar we de grens 
zouden moeten trekken. Ik vroeg hem bijvoorbeeld: “Zou het erg zijn een baby de dag na 
zijn geboorte te vermoorden?” De geboorte was voor hem de grens en dus ging ons gesprek 
verder over biologische aspecten, zoals wanneer menselijk leven begint. Daar hadden we 
het vrij lang over. Aan het einde van ons gesprek besefte hij dat dit begint zodra een 
spermacel en een eicel samensmelten: dan begint ons bestaan. Toen kwamen we terug op 
de moeilijke omstandigheden die hij aan het begin had genoemd. Hij dacht er nu totaal 
anders over, want zelfs in die omstandigheden, zo realiseerde hij zich nu, zelfs dán is 
abortus niet juist. Hij zei zoiets als “Het is leven. En dat moeten we een kans geven.”’ 

 
Op het moment van schrijven is een deel van het team bezig met de jaarlijkse reis naar 
Florida, die uit twee verschillende weken bestaat. Op de eerste dag krijgen de deelnemers 
een training, waarna ze met de mensenrechtententoonstelling van CCBR naar verschillende 
universiteiten gaan. In de eerste week zijn er 17 deelnemers en in de tweede week 27. We 

vinden het echt ontzettend leuk dat 
Bertus Bruijnooge uit Krabbendijke, 
die afgelopen zomer als vrijwilliger bij 
CCBR was, in de tweede week 
meedoet! Bertus kent slechts een 
beetje Engels, maar is bereid om 
zoveel mogelijk te helpen, van het 
opbouwen van de tentoonstelling tot 
het besturen van de vrachtwagen. 
We hebben al verschillende mooie 
dingen vanuit Florida gehoord en 
hopen in de volgende nieuwsbrief 
verslag te doen van deze reis. 

Hoewel elk gesprek weer anders is, zien wij dat veel mensen van gedachten 
veranderen door een combinatie van drie dingen:  

- het mensenrechtenargument: het wetenschappelijk bewijs dat een 
ongeboren kind mens is vanaf de bevruchting en daarom recht heeft op 
leven 

- de beelden van abortus, waardoor het duidelijk wordt dat abortus 
onmenselijk is en een schending van mensenrechten),  

- én de manier waarop  gesprekken gevoerd worden, door 
aanknopingspunten te zoeken, vergelijkingen te maken, en veel vragen te 
stellen. 
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De cijfers die we met jullie hebben kunnen delen waren indrukwekkend en we hebben dan 
ook veel om voor te danken. Maar achter die cijfers staan mensen zoals Bertus, de 
leerlingen van de Marnix, de docenten die presentaties organiseren, stagiairs bij CCBR, de 
jonge mensen die onlangs hebben gesolliciteerd bij CCBR en, net zo belangrijk, júllie: 
mensen die elk op hun eigen manier van kleine of grotere betekenis zijn. 

Hierdoor worden we bemoedigd om het pro-lifewerk voort te zetten. Het gaat niet om ons. 
We zouden het in feite ook helemaal niet alleen kunnen doen, zonder jullie steun en zonder 
Gods zegen. Het is iets wat we samen mogen doen, in de hoop dat levens erdoor gered 
worden, denkbeelden veranderen en anderen worden bemoedigd. Bedankt voor de rol die 
jullie daarin spelen! 

Liefs, 

Nick & Maaike 

Jonah, Elliot, Tisa, Amaris en baby Rosendal 

 
 

 
PS Wilt u de toespraak van Maaike op de Mars voor het leven nog eens terugluisteren? 

Dat kan via https://www.youtube.com/watch?v=jACDlkyyzZc&t=10s	(klik op de link).	

 


