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Beste familie, vrienden en bekenden, 

 

We schrijven jullie deze nieuwsbrief met een prachtig uitzicht op de Rocky Mountains in Brits-

Columbia (BC). De complete staf van CCBR is vanuit het hele land hier naartoe gereisd om 

vier dagen samen te komen voor een ‘Strategic Planning Retreat’, een bijeenkomst waarbij 

we onze werkwijze voor de komende periode bepalen. Vanuit Manitoba en Ontario is onze 

staf, onder wie wijzelf, naar Alberta gevlogen, waarvandaan we samen met onze mensen uit 

Calgary nog drie uur hebben gereden naar een christelijk bezinningsoord.  

 

‘Strategic Planning Retreat’ 

Het is voor het eerst sinds het bestaan van CCBR dat het complete team bij elkaar is, iets wat 

onder andere mogelijk is doordat de stages niet door konden gaan. Sommige collega’s 

hadden elkaar nog nooit in het echt gezien en het is heerlijk elkaar nu te ontmoeten, met 

elkaar te brainstormen en samen te werken. 

 

Tot nu toe hebben we presentaties gehad, groepsbesprekingen en werksessies. Hoewel we 

niet in de toekomst kunnen kijken, moeten we er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen 

dat CCBR doorgaat om abortus ondenkbaar te maken. Dat al onze kantoren in verschillende 

provincies zijn gevestigd, maakt ons werk wel ingewikkelder, omdat elke vestiging te maken 

heeft met andere richtlijnen en regels vanuit de overheid. 
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In de stad Toronto wonen bijvoorbeeld zes miljoen mensen. Winnipeg heeft 800.000 inwoners, 

terwijl daar het totale aantal coronabesmettingen vergelijkbaar is met het dagelijkse aantal in 

Toronto. Daardoor ziet het werk er voor onze afdeling in Winnipeg er totaal anders uit dan 

voor onze afdeling in Toronto. 

 

De besprekingen in de werkgroepen hebben drie noodplannen opgeleverd (A, B en C), 

afhankelijk van of er een tweede golf komt, welke beperkingen er dan zijn en wat voor 

projecten we in die omstandigheden kunnen uitvoeren. Eén van de oplossingen is dat we, 

mocht het nodig zijn, veel kleine stageplaatsen kunnen bieden door het hele land, in plaats 

van twee grote stages in Calgary en Toronto.  

 

Onze directeur fondsenwerving, Yvonne Struck, heeft in haar financiële update verteld dat 

slechts 17 van de 928 vaste sponsors van CCBR hun maandelijkse bijdrage hebben moeten 

aanpassen of stopzetten. We zijn dankbaar voor wat zij door de jaren heen hebben gegeven 

en bidden dat de Heere zal blijven voorzien. 

Yvonne sloot haar presentatie als volgt af: ‘We 

weten niet wat de toekomst in petto heeft, 

maar we weten wel Wie de toekomst in Zijn 

hand heeft!’ 

 

Al met al kijken we terug op een goede 

vierdaagse als team. We hebben er echt 

ontzettend veel aan gehad om met elkaar over 

verschillende scenario’s na te denken en de 

plannen voor de komende periode uit te 

werken. 

 

Wat is er ondertussen bij CCBR gebeurd? 

Nick is vorige week al naar Alberta gereisd voor de jaarlijkse bestuursvergadering. Het bestuur 

was erg blij met de manier waarop het team dingen heeft aangepast en zo doorgaat met het 

werk om ons land bewust te maken van abortus.  

 

Na deze vierdaagse gaat Maaike terug naar Ontario en blijft Nick samen met collega Jonathon 

Van Maren achter om nog een hele week te besteden aan ontmoetingen met individuele 

ondernemers. De ondernemers die CCBR al steunen krijgen een update over wat er met hun 

giften is gedaan, en de ondernemers die belangstelling hebben voor CCBR krijgen een inkijkje 

in ons werk en aan hen wordt gevraagd of ze willen overwegen een financiële partner te 

worden. 

 

Als het daarover gaat, moeten we direct denken aan alle andere mensen die het ons mogelijk 

maken het prolifewerk te doen. Als er bijvoorbeeld geen vrienden waren die op onze kinderen 

wilden passen, hadden we de vierdaagse niet kunnen houden. Iedereen draagt een steentje 

bij en wat is dat mooi om te zien! 

 

Ondertussen bereiden we ons voor op een stage in de herfst (in plaats van in de zomer), 

waarvoor Maaike een aantal trainingen zal geven. Na overleg met onze communicatie afdeling  
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hebben we besloten de publicatie van het boek van Maaike en Charmaine uit te stellen, omdat 

er voor hoge verkoopcijfers echt een boektournee nodig is, en zoiets is nu vanwege de 

coronamaatregelen niet mogelijk. We hopen daarom dat het boek in het voorjaar wel 

uitgegeven kan worden! 

 

Een andere ontzettend leuke ontwikkeling bij 

CCBR is de start van de nieuwe podcast ‘The 

Pro-Life Guys’. In elke aflevering bespreken twee 

van onze collega’s (Pieter Bos en Cameron Côté) 

hoe je het prolifestandpunt kunt verdedigen en 

ook worden andere prolifedeskundigen in de 

uitzending uitgenodigd. Er zijn luisteraars uit 

Canada, de Verenigde Staten en op de derde 

plek staan luisteraars uit Nederland! Andere 

landen waar naar de podcast wordt geluisterd zijn 

Australië, het Verenigd Koninkrijk, Honduras, 

Ierland, Vietnam, Singapore, Duitsland, Italië, 

Mexico, El Salvador, Nieuw-Zeeland, Spanje en Ecuador. Voor iedereen die een Engelse 

podcast kan volgen, kijk gerust eens op www.prolifeguys.com. 

 

En hoe staat het ervoor met ons werk in Nederland? 

Hoewel er in jullie land dit jaar nog geen presentaties zijn geweest, hebben we wel ander 

prolifewerk gedaan. Eerder deze zomer werd Maaike door de Nederlandse Patiënten 

Vereniging (NPV) benaderd voor een interview. Een korte versie daarvan verschijnt deze 

maand in hun ledenblad Zorg. Het hele interview is hier te lezen. 

 

Rond dezelfde tijd vroeg het team van de Week van het Leven om een digitale brochure met 

daarin 10 tips om met andersdenkenden over abortus te spreken. Deze heeft Maaike 

geschreven en Chris Develing van Schreeuw om Leven heeft hem voorzien van feedback en  

gereviseerd. Dankzij zijn hulp en de vormgeving is het een prachtige brochure geworden waar 

prolife-aanhangers veel aan zullen hebben als ze in gesprek willen met familie, vrienden, 

collega’s of buren die voorstander zijn van abortus. Iedereen die doneert aan de campagne 

rond de Week van het Leven krijgt onder andere gratis deze brochure. We willen hem jullie 

echter, als onze trouwe sponsors geven als blijk van waardering en daarom is hij te vinden in 

de bijlage bij deze e-mail. 

 

Ten slotte staat de reis die in april niet kon doorgaan nu gepland voor november. In de huidige 

omstandigheden zal Maaike bij haar terugkomst in Canada twee weken in quarantaine 

moeten, maar dat heeft ze er graag voor over. Een van de gave evenementen waarbij ze zal  

spreken, is Impact Congress in Utrecht, dat georganiseerd wordt door Pro-Life Europe. Zie 

voor meer informatie de volgende website: EventBrite.  

Iets anders waarbij sommigen van jullie misschien wel aanwezig kunnen zijn is een Kom Ook-

avond op zaterdag 14 november, om 19:45 uur in Hoevelaken. Kijk voor de details op hun 

website. 

 

 

 

http://www.prolifeguys.com/
https://npvzorg.nl/interview-maaike-rosendal/
https://www.eventbrite.de/e/impact-congress-utrecht-2020-tickets-114532977218
https://www.komookgroep.nl/human-rights
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Weer een baby gered! 

Stel je eens voor dat je in contact bent met een zwangere vrouw die haar abortus al gepland 

heeft staan. Ze wil de zwangerschap niet uitdragen als er geen toekomst is voor haar samen 

met de vader van haar kindje. Je biedt hulp aan, maar zij wil het gesprek beëindigen. In een 

laatste poging het leven van een kind te redden, stuur je haar een afbeelding van een 

geaborteerde baby van tien weken oud. Je hebt hiervoor gebeden, net als je collega’s. Maar 

dan blokkeert ze je. 

Dit overkwam CCBR-stagiaire Danae. Langer dan een week was er radiostilte. Daarna 

maakten de ouders bekend dat ze hun baby in januari verwachten. De moeder heeft de 

abortus niet doorgezet. Alle eer aan God, die het gebed verhoorde! 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat het team online outreach deed vanwege de 

coronamaatregelen. Dankzij dit online werk werd het leven van deze baby gered en voor ons 

staat zijn of haar leven symbool voor het feit dat deze inspanningen (juist) in deze tijd heel 

belangrijk zijn. We hopen dat hierdoor nog veel meer levens zijn of worden gered. 

 

Daarom doen wij dit werk: om steeds op een zo goed 

mogelijke manier het leven van één mens(je) te redden, om 

zo de abortusindustrie haar slachtoffers te ontnemen. Het is 

de goedheid van God dat Hij dit werk niet alleen zegent, maar 

dat we ook geregeld het resultaat van ons werk mogen zien.  

 

We danken jullie weer voor alle betrokkenheid en steun! 

 

Liefs, 

  

Nick & Maaike 

Jonah, Elliot, Tisa, Amaris en Nora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een speciale vermelding van dank voor de organisatoren van de kledingbeurs in 

Krabbendijke… Voor de stichtingen Joseba, MAF en ‘For a Change’ werd het 

indrukwekkende bedrag van 4619,35 euro opgehaald! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houden jullie ook de website van de Week van het Leven in de gaten? Van 8 tot en met 

14 november is er in Nederland weer speciale aandacht voor het ongeboren leven. Zie 

https://www.weekvanhetleven.nl/, ook voor een online donatie. Bedankt! 

 

 

 

https://www.weekvanhetleven.nl/

