Nieuwsbrief Nick & Maaike
Mei 2019

Lieve familie en vrienden,
Wat is er weer veel gebeurd, altijd weer te veel om op te schrijven. Maar van de
hoogtepunten in de afgelopen periode maken we jullie graag weer deelgenoot.
Florida tour
In de nieuwsbrief van februari beloofden wij om verslag te doen van de jaarlijkse reis van
ons team naar Florida in het voorjaar van 2019.
Tijdens de eerste week waren er 26 vrijwilligers, de tweede week zelfs 32, waaronder twee
vrouwen van de Canadese organisatie Silent No More. Angelina en Dale gingen mee om,
waar mogelijk, hun ervaring met abortus te delen. Op de universiteiten was het voor velen
een eye opener om te horen hoeveel spijt en verdriet zij blijven ervaren, maar ze mochten
ook vertellen van de hoop en vergeving die ze sindsdien hebben gevonden.
Net zoals in vorige jaren ging het team in kleine groepjes een dag met John Barros mee, de
man die al meer dan zeven jaar lang bij het abortuscentrum in Orlando waakt. We zien dat
als een enorm voorrecht, maar John zelf schreef: ‘Elk jaar kijk ik weer uit naar de Canadese
invasie. Iedere keer dat zij komen gebeuren er geweldige dingen en dat was vandaag ook
weer het geval.’
Onze collega Devorah Gilman was er ook bij en deed daarna verslag:
‘Vanmorgen gingen we naar de poort van de dood. Het heeft altijd iets onwezenlijks om
moeders de kliniek binnen te zien gaan, in de wetenschap dat ze binnen een paar uur weer
naar buiten komen, terwijl het lichaam van hun kind, dat dan vernietigd is, daarbinnen
achterblijft. De hele morgen boden we deze vrouwen hulp en smeekten hun om weg te gaan
van de plek waar ze zouden worden beschadigd en waar het leven van hun kind zou worden
beëindigd. Sommige vrouwen kozen voor het leven. Andere niet.
Vanessa sprak met een jongen wiens vriendin in de
kliniek was. Ze liet hem een foto zien van een foetus van
10 weken oud die geaborteerd was. Hij belde zijn
vriendin, die in de wachtkamer zat, en vertelde haar hoe
het geaborteerde kindje eruit zag. Urenlang sprak
Vanessa met hem en moedigde hem aan met zijn
vriendin te blijven praten. Aan het eind van de dag
besloot zijn vriendin om het leven te kiezen voor haar
baby. Geloofd zij God!’
Ook stond het team bij een kliniek in Fort Lauderdale,
waar latere abortussen worden uitgevoerd. Helaas weten
we niet of er daar ook levens zijn gered.
Onze mensenrechten-tentoonstelling werd opgezet op universiteiten in Fort Myers, Orlando,
Miami en Boca Raton. Eén keer viel dat zelfs samen met een bezoek van president Trump,
waardoor veel van zijn tegenstanders en aanhangers ook bereikt konden worden.
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Vrijwilliger Kimmy Roos vertelt: ‘Ik sprak met een jongen, Edward, die niet wist wat hij van
abortus moest vinden. Ik vroeg hem of hij geloofde in mensenrechten, legde hem het
argument van mensenrechten uit en liet hem een foto zien van een geaborteerde foetus van
10 weken oud. Vervolgens vroeg ik hem of er, nu hij deze afbeeldingen had gezien, volgens
hem omstandigheden zouden zijn die abortus rechtvaardigen. Hij antwoordde van niet.’

Thuis en onderweg
Aan het ‘thuisfront’ waren wij druk met presentaties (Maaike) en management, waaronder
het plannen van de zomerstage en de Mars voor het leven in Toronto (Nick). Verder ging
Nick naar Alberta voor vergaderingen met het team in Calgary, en bereidde Maaike zich
voor op de reis naar Nederland in april.
Zoals jullie uit de nieuwsbrieven kunnen afleiden, zijn we
regelmatig op reis, onderweg of bezig met het plannen van
een nieuwe reis. Toch proberen we zoveel mogelijk te
zorgen voor rust voor ons gezin met kleine kinderen. Als de
ene ouder weg is, is de ander thuis, bijvoorbeeld, maar ook
mogen de kinderen om en om mee op reis. Zo mocht Jonah
deze keer mee op reis met Maaike, toen zij in april naar
Nederland ging voor presentaties en afspraken voor Joseba
(zie kader voor verslag van deze reis).
Het mooiste van een reis is misschien toch wel het
thuiskomen. (Zeker als je terug kunt kijken op een goed
werkbezoek!) Na de reis naar Nederland stonden Nick,
Elliot, Tisa en Amaris ons op te wachten in Toronto. Ze
waren rechtstreeks vanuit het nieuwe kantoor van CCBR
gekomen, waar ze hadden geschilderd en gespeeld. Het
kantoor is ongeveer een kwartier bij het vliegveld vandaan
en er moest nog veel aan gedaan worden. Inmiddels is het
klaar voor de 22 zomerstafleden die er volgende week
beginnen en in het kantoor in Calgary zullen binnenkort 8
stagiairs verwelkomd worden.
Een fijne bijkomstigheid van de reizen naar Alberta -voor
CCBR- en Nederland -voor Joseba- is ook altijd weer dat we onze familie kunnen
ontmoeten. Voor de kinderen is dit van groot belang; ze groeien natuurlijk op terwijl al hun
familie op verre afstand woont.

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

Zij en wij genoten ook echt van het familiebezoek uit Nederland in maart en april - wat een
gezelligheid in zo’n koud voorjaar! Er is dit voorjaar erg veel sneeuw gevallen, maar de
laatste weken is het dan eindelijk echt voorjaar aan het worden en komt de natuur weer tot
leven.
Wat staat er nu op het programma?
De komende weken heeft Maaike verschillende afspraken
staan om ergens te spreken, waarvan een keer in Toronto
tijdens de Mars voor het leven op 9 mei. Half juni hoopt ze
met zwangerschapsverlof te gaan, want D.V. 21 juni is ze
uitgerekend!
Nick is bezig de jaarrekeningen van CCBR op te maken
voor de afronding van het boekjaar en met de
voorbereiding van verslagen voor de jaarlijkse
bestuursvergadering, die meestal eind juni / begin juli
wordt gehouden.
We zijn dankbaar dat we binnen onze staf vijf nieuwe
fulltimecollega’s welkom mogen heten. Janelle, Loretta,
Sam, Hannah en Vanessa zijn eerder allemaal als
vrijwilliger of stagiair bij CCBR geweest. Hoe groter we worden, des te meer uitdagingen er
zijn, maar we zijn heel blij dat zij besloten hebben ons team te komen versterken. Dank jullie
wel!
Steeds als we verslag doen, steeds als er een gift wordt
gedaan, steeds als er geld wordt ingezameld of steeds
als er een presentatie wordt gehouden, worden we
herinnerd aan de overweldigende steun die we krijgen.
Speciaal willen we hier nog even de kledingbeurs
vermelden die bekenden en vrijwilligers in Krabbendijke
organiseerden. Wat een werk en wat een fantastische
opbrengst weer!
Door al deze steun en bijdragen kan het werk worden
gedaan en is er altijd iets om over te vertellen in de
nieuwsbrieven. Daarvoor willen we jullie bedanken en we
bidden dat de Heere dit wil blijven zegenen.

Liefs,
Nick & Maaike,
Jonah, Elliot, Tisa, Amaris, en baby Rosendal
PS Lees ook wat er bereikt is tijdens onze werkbezoeken aan Nederland voor Joseba…
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Werkbezoek Jonathon van Maren aan Nederland – maart 2019
In maart hebben jullie een uitnodiging gekregen voor verschillende presentaties van
Jonathon Van Maren. Hieronder een overzicht van de taken die hij uitvoerde tijdens zijn reis
voor Stichting Joseba:
-

-

-

-

-

Een presentatie op het Hoornbeeck College in Goes voor meer dan 100 studenten.
Daarna bleven ze vragen stellen tot het tijd was. De docenten waren erg blij met de
manier waarop de aandacht van hun studenten werd vastgehouden en ze in het
onderwerp meegenomen werden.
Een lezing voor het Logos Instituut over verschillende hedendaagse ontwikkelingen
waarmee het Westen te maken heeft, de oorsprong van de seksuele revolutie en wat dit
allemaal te maken heeft met abortus. Na afloop was er een uur lang een geanimeerd
gesprek met enkele aanwezigen.
Een ontmoeting met mensen van Schreeuw om Leven. Geruime tijd werden strategieën
met elkaar vergeleken, er werd overlegd over de beste manier om in onze samenleving
invloed uit te oefenen en we hebben van elkaar geleerd. Op zijn blog schrijft Jonathon
over het werk van Schreeuw om Leven en deelt er ook nieuws.
Twee lezingen voor Stirezo, waarvan er een ging over het verdedigen van prolifestandpunten. Daarnaast was er tijd om te spreken over de aanpak en over hoe we
Stirezo in de toekomst kunnen helpen met training.
Een ontmoeting in Salzburg met de voorzitster van een nieuwe organisatie, ProLife
Europe. Jonathon heeft ruim de tijd genomen hun aanpak te bestuderen, die zich
voornamelijk richt op het opzetten van verenigingen op universiteiten door heel Europa.
Hij ontmoette haar op de universiteit om te zien wat voor actie deze organisatie
onderneemt en overhandigde hen wat literatuur van CCBR. Ze vroegen om ons boek
Seeing is Believing, met daarin onze aanpak bij het prolife-werk. Dat boek hebben ze
toegestuurd gekregen en inmiddels zijn er ook vervolggesprekken gevoerd.
Een ontmoeting in Zug met Human Life International om de praten over prolife-werk in
Zwitserland. Ze ontvingen een exemplaar van ons verdedigingshandboek A Guide to
Discussing Assisted Suicide en we hebben zowel onze aanpak besproken, als hoe we
mensen over deze onderwerpen kunnen bereiken in een-op-eengesprekken.

We zijn heel dankbaar dat er tijdens deze reis ontmoetingen waren met prolife-mensen in
verschillende landen en dat we van elkaar hebben kunnen leren.

Jonathon
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Werkbezoek Maaike Rosendal aan Nederland – april 2019
Op zaterdag 6 april stond er een appelwoord voor een zangavond t.b.v. Stichting Joseba op
het programma. Het gelegenheidskoor uit Krabbendijke o.l.v. Jan Luteijn kwam speciaal
hiervoor naar Alblasserdam om samen met het kinderkoor aldaar te zingen. Het was een
prachtige avond in het thema van de lijdenstijd. Het deed ons enorm goed om zoveel interesse
en steun te krijgen tijdens zo’n betekenisvolle avond.

Voor maandag 8 april hadden neef Jelte en nicht Esther Velzen een avond belegd in de
Oosterkerk in Zoetermeer over medische ethiek en het ongeboren leven. Kees van der Staaij
en Maaike gingen om de beurt in op het onderwerp, ‘Wetenschap en geloof, tegenpolen of
bondgenoten?’ Daarna was er een interactief gedeelte, waarbij veel vragen uit de zaal
kwamen.
Voor ons was het mooiste van die avond dat er een man was die vertelde dat hij door een
jongedame was benaderd die ongewenst zwanger was. Hij zei wel te weten dat abortus geen
oplossing was, maar dat hij niet wist hoe hij haar kon helpen. Gelukkig was Kees van Helden
er ook en de twee mannen gingen meteen met elkaar in gesprek over hoe ‘Er is hulp’ iets voor
haar zou kunnen betekenen.
Op woensdag 10 april mocht Maaike een korte training aanbieden op het kantoor van
Schreeuw om Leven in Hilversum voor de vrijwilligers die normaal waken bij abortuscentra.
Aangezien dit door bedreigende situaties voorlopig is stopgezet, was deze avond belegd om
ervaringen uit te wisselen, afspraken te maken en elkaar een hart onder de riem te steken.
Door Maaikes training kregen zij tegelijk handvatten mee om in hun directe omgeving echt een
verschil te kunnen maken.
Op donderdag 11 april waren Joseba-bestuurslid Astrid Murre en Maaike terug op het Calvijn
College in Krabbendijke. Docent Martien van de Vreede had geregeld dat alle derde klassen
ingeroosterd waren, waardoor de presentatie zes keer achter elkaar werd gehouden! Aan het
einde van de dag boden leerlingen een cheque aan van 500 euro, een bedrag dat ze op
hadden gehaald d.m.v. een broodjesactie. De betrokkenheid en het enthousiasme van de
jongeren was echt bemoedigend.
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