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Beste familie en vrienden,
Nu alles weer begint is het ook wel weer eens tijd voor een nieuwsbrief! Door de geboorte
van onze Nora is deze een maand later dan de bedoeling was, maar we zijn blij om te
hebben kunnen genieten van de kraamtijd, verlof, bezoek (zelfs uit Nederland!), en veel post
en cadeautjes. Bijzonder, zoveel meeleven!
Ondertussen is er bij CCBR deze zomer natuurlijk hard doorgewerkt en veel gebeurd.
Straatwerk in de zomerperiode
Dertig stagiairs hebben net hun zomer bij CCBR afgerond. We mochten een prachtige
avond bijwonen waarop ze één voor één vertelden over een gesprek dat ze met iemand op
straat hadden gehad. Dat was nog maar een heel klein deel van wat ze allemaal hadden
kunnen vertellen.
Nina: ‘Een paar weken geleden sprak ik twee scholieren, Monique en Brooke, en vroeg
hoe zij over abortus dachten. Ze brachten een aantal moeilijke omstandigheden ter
sprake, zoals verkrachting en tienerzwangerschap. Daar praatten we toen een poosje
over, waarna ik het met hen had over mensenrechten en voor wie die zouden moeten
gelden. Aan het eind van dat gesprek stonden ze allebei helemaal voor het leven.
Gisteren was ik bezig met straatwerk en kwam ik Monique weer tegen. Ze vertelde me
dat ze na ons eerdere gesprek met haar moeder en buren over abortus had gesproken
en dat zij nu ook prolife zijn.’
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Toen ik aan Nina vroeg hoe het kwam dat er bij Monique zoveel veranderd was, vertelde ze
dat het meisje haar had verteld over moeilijke dingen die ze persoonlijk had ervaren. Nina
bood een luisterend oor, vroeg hoe het met haar ging en bood hulp. Ze gaf Monique het
telefoonnummer van de organisatie waar ze professionele hulp zou kunnen krijgen. Vanaf
dat moment toonde Monique interesse in de redenen waarom abortus onrecht is. En toen
Nina vroeg: ‘Waarom moeten we, als iemand zwanger wordt na verkrachting, het
onschuldige kindje de doodstraf geven?’, zei Monique: ‘Je hebt gelijk. Geen enkel kind zou
vermoord moeten worden voor iets wat de ouder heeft gedaan.’
Het is verrassend mooi hoeveel een goed gesprek kan uitwerken en hoe goede argumenten
ervoor kunnen zorgen dat mensen hun standpunt herzien.
Het viel ons op dat in geen enkel verhaal
de moeilijkheden naar voren kwamen die
de stagiairs op straat hebben ondervonden.
In Toronto was sprake van 126 incidenten
waarvan aangifte is gedaan; dat is
gemiddeld meer dan een per dag. In
Calgary is het juist een stuk rustiger; daar
maakte het team in heel de zomer 15
incidenten mee.
Henny: ‘Als je terugkijkt op afgelopen zomer, zijn het niet de incidenten die het meest
gedenkwaardig en opvallend zijn. De indrukwekkende getuigenissen en goede
vriendschappen zijn de dingen die je met je meedraagt. Ik denk niet dat de incidenten ons
in de koude kleren zijn gaan zitten, maar in feite was het voor ons alleen maar een bewijs
van de gebrokenheid in onze samenleving, waardoor we nog meer begaan zijn met
mensen om ons heen. Dat mensen van gedachten veranderen en de waarheid onder
ogen zien, is alles waard!’
In de politiek wordt er nog steeds gedaan alsof prolifers de boosdoeners zijn. Door de politie
worden de incidenten gelukkig wel serieus genomen. Als we d.m.v. video-opnames en foto’s
de daders kunnen identificeren, gaat de politie daarmee aan de slag. Het is al verschillende
keren gebeurd dat deze personen op social media triomfantelijk deelden hoe ze die antiabortuslui een kopje kleiner hadden gemaakt en zichzelf daardoor identificeerden. Het is ons
niet te doen om vergelding, maar wel om de veiligheid van personeel en vrijwilligers.
Het goede nieuws is dat we, waar we ook zijn en foto’s van abortussen laten zien en
diepzinnige gesprekken voeren, altijd weer iets zien veranderen. Wat de stagiairs van de
hele zomer het meest was bijgebleven, was dat wildvreemde mensen hen in vertrouwen
namen en hun problemen deelden. Ze herinnerden zich dat boze tieners uiteindelijk rustig
genoeg werden om een gesprek mee te kunnen voeren en dat die tieners hen uiteindelijk
zelfs bedankten voor het werk op straat. Ze zagen hoe mensen van gedachten veranderden
en hoorden dat er levens werden gered. De incidenten verdwijnen naar de achtergrond en
zo komt er ruimte voor dankbaarheid als je beseft dat dit werk een hoger doel heeft gediend.
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Sarah: ‘Ik mocht een vrouw spreken die er net achter was gekomen dat ze zwanger was.
Eerst liep ze gewoon langs, pakte een flyer, maar zei verder niets. Algauw kwam ze terug
en vroeg met tranen in haar ogen of ik met haar wilde praten. We gingen zitten en ze
vertelde me dat haar eerste gedachte toen ze wist dat ze zwanger was, was dat ze een
abortus zou ondergaan. Ze was kort geleden oma geworden, haar kinderen waren
allemaal al volwassen en daarom dacht ze bij zichzelf: “Ik kan dit kindje niet houden!”
Maar toen ze onze borden zag en de flyer bekeek, zei ze, daarop wijzend: “Dit kan ik ook
niet!” Ik zei haar hoeveel ik om haar gaf en vertelde haar dat en waar ze hulp kon krijgen.
Door de borden was ze van gedachten veranderd.’
Dit is niet de enige moeder die in de afgelopen maanden ervoor koos om haar kindje te
houden.
Alex: ‘Toen ik onlangs ansichtkaarten aan het verspreiden was, kwam er een vrouw naar
buiten. Ik gaf haar een kaart, die ze meteen herkende. Ongeveer een jaar eerder had ze
er een van de straat opgeraapt toen die tegen haar voet was gewaaid. Ze had hem
bekeken, mee naar huis genomen, gelezen, erom gehuild en de kaart bewaard. Kort
daarna was ze zwanger geraakt en haar vriend had haar onder druk gezet om een
abortus te laten doen; anders zou hij bij haar weggaan. Ze zei me dat ze door de foto’s
op de kaart ervan was overtuigd dat ze dat haar kind niet kon aandoen.’
Ondanks de druk van haar vriend en arts om het te
laten aborteren, is ze van plan het kindje te houden en
ervoor te zorgen. Wat een voorrecht te mogen weten
dat dit jonge leven is gespaard (en om deze moeder te
mogen steunen!), dankzij de ansichtkaarten van vorig
jaar. (Rechts een foto van Alex met de vrouw, die hiervoor
toestemming heeft gegeven.)

Wat gebeurde er nog meer?
In juli heeft Maaike een presentatie gehouden op de
Plymouth Christian School in Grand Rapids, in
Michigan. De avond werd georganiseerd door
middelbare
scholieren,
die
toegangskaartjes
verkochten onder buurtbewoners. Er waren meer dan
120 aanwezigen, en dat midden in de zomervakantie!
Het was echt een bijzondere avond.
Daarnaast heeft CCBR, na veel werk achter de schermen, zojuist een heel nieuw project
gelanceerd, A Christian’s Guide to Defending Life in the Womb: A Pro-Life Study Series.
Deze serie, bedoeld als toerusting voor christenen om op te komen voor het ongeboren
leven, duurt vijf weken en bevat steeds een filmpje van 30 minuten met iedere week een
andere spreker, gevolgd door discussies in kleine groepen. Ook Maaike is in een van de
filmpjes te zien. (Voor een video-impressie, zie hier.)
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Twee gemeentes in Vancouver hebben met 50 deelnemers een proefproject gedraaid en
ons van uitstekende feedback voorzien. We hopen dat veel kerken en scholen de serie
aanschaffen en op die manier mensen zullen toerusten.
Vooruitblik
Een donateur die ten oosten van Toronto woont, bood ons team
een gratis verblijf aan in zijn groepsaccommodatie vlak bij een
meer. Van die gelegenheid hebben we dankbaar
gebruikgemaakt om met de staf van de drie kantoren in Ontario
bij elkaar te kunnen komen. Twee weken geleden kwamen we
daarvan weer thuis. Het was heel goed om met elkaar de
verschillende stages te bespreken, te brainstormen, van elkaar
te leren en een begin te maken met de planning voor volgend
jaar. Ook de kinderen hebben zich prima vermaakt!
Nick is ondertussen begonnen met een Dale Carnegie-training
op de maandagavonden, om gemakkelijker voor groepen te
leren spreken. (Dit soort trainingen voor spreken in het openbaar
wordt wereldwijd gegeven, bijvoorbeeld ook in Amsterdam.) Omdat hij onze stichting steeds
vaker vertegenwoordigt bij bedrijven, hoopt hij op deze manier zijn vaardigheden op dat
gebied te verbeteren. Tot nu toe is de cursus erg interessant en hij wordt echt gedwongen
uit zijn comfortzone te stappen. Op de eerste avond werd hem gevraagd voor wat voor soort
organisatie hij werkte, wat meteen uitliep op een gesprek over abortus.
In November hoopt Maaike weer naar Nederland te komen om presentaties te houden.
De planning is al zo goed als helemaal opgevuld, maar in D.V. april of mei 2020 hoopt ze
nog een keer te komen. Als u/jij wil(t) dat Maaike dan ook in (jo)uw kerk of op (jo)uw
school een presentatie komt geven, stuur ons een bericht via info@stichtingjoseba.nl.
Hartelijk dank!
We hopen dat in deze nieuwsbrief het eenvoudige maar doeltreffende feit naar voren komt
dat met uw steun levens worden gered. In de afgelopen zomer werden baby’s gered van
abortus omdat ons team in Canada de straat op kon gaan. Al het werk hebben we dankzij
uw steun kunnen doen. En volgend jaar, als God het geeft, worden er baby’s geboren omdat
hun moeders hebben gezien wat abortus werkelijk is en hulp hebben gekregen. Er zijn
zoveel redenen om dankbaar te zijn!
We hopen dat de mooie resultaten van dit werk ook laten zien dat het zeker zin heeft om in
Nederland het gesprek aan te gaan over abortus. We horen en zien dat er in de laatste tijd
meer aandacht is voor abortus, o.a. door de acties van het Humanistisch Verbond tegen de
wakers van Schreeuw om Leven. We willen iedereen op het hart drukken de strijd tegen
abortus nooit op te geven, ook al is er tegenstand. Want zoals Henny zo mooi zei, ‘Dat
mensen van gedachten veranderen en de waarheid onder ogen zien, is alles waard!’
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Liefs,
Nick & Maaike
Jonah, Elliot, Tisa, Amaris en Nora
PS. Lees hieronder nog twee leuke berichtjes over mensen die Joseba een warm hart
toedragen. En: wat er verder mogelijk gemaakt werd dankzij (jo)uw steun aan Stichting
Joseba. Chris en Jonathon vertellen hier zelf meer over.

Sponsoracties voor Joseba

Op 15 augustus 2019 werd baby Seth geboren! Hij haalde in de weken na zijn geboorte
al een flink bedrag op voor ons werk. Zijn ouders vroegen in het geboortekaartje, in plaats
van kraamcadeaus, om een gift voor Stichting Joseba. Heel hartelijk dank hiervoor!
Op 12 en 13 september 2019 werd in Krabbendijke een mooie kledingbeurs
georganiseerd voor (onder meer) onze stichting. Het blijkt iedere keer weer een groot
succes. Ook voor alle mensen die hieraan meewerkten: heel hartelijk dank!

Kledingbeurs Krabbendijke
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Chris Develing,
medewerker communicatie bij Stichting Schreeuw om Leven :
“Pro-life organisaties zijn eigenlijk een familie binnen een familie. We hebben meestal
onze christelijke achtergrond met elkaar gemeen, maar zijn daarnaast ook dezelfde kant
op gegaan om daar de waarheid uit te dragen. Zo voelde het ook, toen ik afgelopen mei
via Joseba de kans kreeg om een pro-life cursus te volgen bij het Canadese CCBR. Ik
werkte al voor Schreeuw om Leven en opeens was een andere Nederlandse stichting
bereid mij uit te sturen naar weer een andere organisatie in het buitenland. Het toont aan
dat de mensen binnen de pro-life beweging oog hebben voor elkaars ontwikkeling, in de
hoop dat dit bijdraagt aan ons gezamenlijke doel: dat abortus stopt.
In Canada werden mijn vrouw en ik opgenomen in de gemeenschap alsof we er al jaren
woonden en nu slechts terugkwamen van een lange vakantie. Ik verbaasde me over de
strijdbaarheid, vooral van de jongeren onder hen. Meiden van 21 die de morele discussie
rondom abortus moeiteloos aankunnen met professoren op een universiteit; kerels van
ongeveer dezelfde leeftijd die de problemen van een onbedoeld zwangere vrouw met
liefde benaderen in plaats van met oordeel, ik vond het fantastisch om te zien.
Als ik een tijdmachine had, zou ik mezelf op die leeftijd eens goed wakker schudden.
Want Nederlandse jongeren houden over het algemeen niet van debatteren over zware
morele kwesties. Althans, zij die in Nederland wonen. Want de Canadese jongeren die ik
sprak hebben bijna allemaal Nederlandse wortels waar ze erg trots op zijn. Sommigen
van hen spreken zelfs de taal! Ik bid dat zij tijdens een bezoek aan Nederland dezelfde
daadkracht ervaren onder hun leeftijdgenoten. Ik bid dat die Hollandse jongeren veel
verder zijn dan ik op die leeftijd was.
De cursus die ik daar kreeg, paste precies in mijn straatje. De argumenten van C.C.B.R.
tegen abortus zijn zo goed ontwikkeld dat ik wel begrijp dat voorstanders hen liever geen
podium verschaffen. Ze zijn immers niet te weerleggen. De spijt die vrouwen na abortus
kunnen ontwikkelen werd uitvoerig behandeld door een ervaringsdeskundige. We werden
opgeleid in de verschillende manieren die er zijn om mensen op andere gedachten te
brengen. Men is daar al zo ver dat ze heel moedig langs de deuren gaan om met mensen
te spreken over hun abortusvisie.
Mijn vrouw en ik hebben gehuild, gelachen en veel geleerd bij onze familie in een familie.
Dankbaar kijken we terug op alle contacten die daar zijn gelegd en de ontwikkeling die
mijn pro-life werk, D.V., heeft mogen doormaken. Een week na de thuiskomst bleek dat
we een ongedocumenteerde reiziger mee terug hadden genomen. Onze (toch een heel
klein beetje Canadese) zoon wordt naar verwachting in februari verwelkomd en heeft
inmiddels via dit schrijven al zijn tweede pro-life missie achter de rug.”

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

Jonathon van Maren, spreker en publicist voor CCBR:
“Eerder dit jaar mocht ik mensen ontmoeten van verschillende prolife-organisaties, zoals
de recent opgerichte ProLife Europe. De organisatie zit in Oostenrijk, maar houdt zich
bezig met het opzetten van prolifeverenigingen binnen het hoger onderwijs door heel
Europa.
Ik had de mogelijkheid om samen met de voorzitster van ProLife Europe te spreken over
de aanpak, en heb haar wat van onze ansichtkaarten en ander materiaal gegeven,
evenals enkele van onze boeken. Ik ben ook met haar meegegaan naar een universiteit
om te zien hoe zij studenten benaderden en ik vertelde over iets over de werkwijze van
CCBR onder studenten.
Naar aanleiding van deze ontmoeting kreeg ik de uitnodiging om in oktober opnieuw naar
Oostenrijk te gaan om een dag lang te praten over de manieren van aanpak, samen met
jeugdwerkers vanuit heel Europa. Ook hebben ze mij gevraagd om te spreken op de
Mars voor het leven in Wenen en de bijbehorende conferentie. Dat is een uitgelezen kans
om leiders vanuit tientallen landen te ontmoeten en de werkwijzen te bespreken die hier
in Canada bijzonder effectief zijn gebleken in het overtuigen van mensen en redden van
levens.”

Chris en Saba Develing

Jonathon van Maren
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