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Beste familie, vrienden en bekenden, 

 

Een van de meest bemoedigende aspecten van het doen van prolife-werk is om mensen 

tijdens een gesprek te zien overgaan van onverschillig naar betrokken, 

van slecht geïnformeerd naar goed geïnformeerd, en zelfs van pro-choice naar prolife. Ons 

team miste dat aspect toen de beperkingen van Covid-19 ons ervan weerhielden om met het 

publiek in contact te komen. We zijn zo blij dat er nu weer straatwerk plaatsvindt!  

Maaike kon gelukkig ook veel onlinepresentaties geven en een debat houden met 

abortusaanbieder Dr. Fraser Fellows. Er is veel te vertellen over de afgelopen maanden. We 

hopen dat u het opnieuw een bemoedigende nieuwsbrief zult vinden. 

 

Straatwerk hervat 

Aan het begin van het jaar waren de meeste gebieden in Ontario, de provincie waar we wonen, 

nog steeds afgesloten. Onze collega's in het westen (Manitoba, Alberta en British Columbia) 

konden echter weer gesprekken op straat voeren. 

 

Sébastien: ‘Ik sprak met drie 

jonge jongens over abortus, 

van wie geen van hen er 

eerder over had nagedacht. 

We bespraken wanneer 

wetenschappelijk gezien het 

mensenleven begint - en dat 

is bij de bevruchting - en ze 

zeiden al snel dat abortus 

een slechte zaak was. We 

spraken toen over onze 

verantwoordelijkheid om de 

weerloze te beschermen. 

Aan het einde van ons 

gesprek zeiden ze dat ze met 

hun vrienden moesten praten over het feit dat abortus verkeerd is. Een van hen heeft zelfs 

zijn contactgegevens achtergelaten om CCBR-vrijwilliger te worden. ' 

 

Cam: ‘Ik sprak met een jonge vrouw die me vertelde dat ze echt niet wist wat ze van abortus 

dacht, maar dat het niet uitmaakte, omdat ze toch niet van plan was om binnenkort zwanger 

te worden. Ik vroeg haar wat ze zou doen als er elke dag ongeveer 300 geboren kinderen in 

Canada zouden worden gedood, en of het feit dat ze binnenkort zelf geen tweejarige peuter 

zou hebben ook zou betekenen dat ze niet betrokken hoefde te raken.  
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Ze dacht even na en uiteindelijk hadden we een gesprek van tien minuten over wanneer het 

menselijk leven begint en of alle mensen mensenrechten zouden moeten krijgen. Ze was het 

er uiteindelijk mee eens (!) dat abortus dan altijd een schending van de mensenrechten is. ' 

 

Onlinepresentaties voor Nederlandse toehoorders 

In februari kondigde onze regering nieuwe regels aan voor internationale reizigers die 

terugkeren naar Canada waaronder extra tests, hotels, quarantaine en bijbehorende hoge 

kosten.  We vonden het heel jammer om onze reis naar Nederland hierdoor te moeten 

annuleren, vooral omdat we daardoor onze familie weer een periode niet zouden zien, en we 

ook niet bij het ambtsjubileum van Maaike's vader konden zijn.  

 

Maar daarnaast dat we mensen, die uitzagen naar een lezing, moesten teleurstellen. Echter, 

na korte tijd bleek dat veel lezingen toch door konden gaan, zelfs in veel gevallen 'live' vanuit 

Canada. Deze presentaties konden doorgaan: 

 

▪ Op 15 en 16 februari voor vier verschillende 

jongerengroepen (leeftijdscategorieën) van de 

Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam. 

▪ Op 18 februari een moedermorgen in Alblasserdam met als 

thema "Hoe maken we onze kinderen weerbaar? 

Praktische handvatten voor een prolife opvoeding." Deze 

presentatie blijft ons nog een beetje extra bij, doordat we 

voor het eerst midden in de nacht op kantoor aan het werk 

waren. (foto) Maar ook doordat de liefde en betrokkenheid 

vanuit deze kerk, zowel van de jongeren als van hun ouders 

(en specifiek de groep moeders), haast voelbaar waren in 

Canada. 

▪ Op 23 februari voor studentenkring Fides Vincit in Utrecht 

met als thema "Waarom prolife? Praktische tips voor een goed gesprek." Gevolgd door 

veel goede, diepgaande vragen vanuit de studenten. Prachtig om te zien!  

▪ Op 25 februari: een jeugdvereniging (12-15 jaar) van de Gereformeerde Gemeente in 

Nederland te Arnemuiden, waar de jongeren na een filmopname van een presentatie, de 

mogelijkheid kregen om online vragen te stellen en te bespreken.  

 

Een moeder schreef achteraf dat haar dochters een gesprek hadden gehad met een vriendin 

die voor abortus was, waarbij ze de argumenten hadden gebruikt die ze geleerd hadden. Van 

andere tieners hoorden we dat ze ervoor kozen om op de middelbare school een presentatie 

te gaan houden, voor hun leeftijdsgenoten, om zo anderen te informeren en activeren, en een 

heel aantal mailde met vragen, opmerkingen of een bedankje voor de lezing.  

 

Al met al werden veel mensen (weer) stilgezet bij de noodzaak om op te komen voor het 

ongeboren leven. We hopen dat ieder zo op zijn eigen manier een verschil kan (gaan) maken, 

misschien door net die goede vraag te stellen aan een ander, door leeftijdsgenoten te 

informeren, of door je kind al vroeg te leren hoe waardevol een mensenleven is. Velen van de 

Nederlandse kijkers en luisteraars maakten ook al een verschil door ons werk financieel te 

steunen. Hartelijk dank daarvoor! 
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Baby gered van een abortus 

Naast de medewerkers op kantoor bij CCBR, zijn er ook veel kleine groepen actief in het land, 

die door ons personeel getraind zijn om de borden en pamfletten te gebruiken. Zij organiseren 

dus ook hun eigen activiteiten met lokale vrijwilligers. Eén van deze groepen heet Niagara 

Against Abortion, die al jaren trouw hun werk doet in de omgeving van de Niagara Falls. Op 

16 maart was deze groep weer op pad.  

 

Een vrijwilliger vertelde het volgende: ‘Een vrouw stopte met haar auto naast het trottoir waar 

wij stonden, om met ons te praten. Ze vertelde ons dat haar dochter ongeveer zes jaar geleden 

over een kruispunt reed waar onze groep borden had staan. Ze was zwanger en had plannen 

voor haar vijfde abortus, maar na het zien van de beelden op de borden, kon ze er niet mee 

doorgaan. Naast deze vrouw zat een klein meisje 

met de naam Ocean. Het was haar kleindochter. 

Deze oma wilde ons laten weten dat onze borden 

geholpen hadden bij het redden van Ocean's leven.’  

 

In gesprekken met voorbijgangers merken we vaak 

dat ons werk effect heeft. En we weten ook dat het 

gezegend wordt, dat mensen zijn gaan nadenken of 

echt anders zijn gaan denken. Maar om zo nu en dan 

ook nog te horen dat er daadwerkelijk een moeder 

heeft gekozen voor het leven van haar ongeboren 

kindje... dat blijft toch wel extra bijzonder.  

 

Dankbaar voor een debat over abortus 

Op 18 maart debatteerde Maaike op de York Universiteit in Toronto met Dr. Fraser Fellows. 

Hij ging onlangs met pensioen van zijn veertigjarige loopbaan, waarbij hij abortussen uitvoerde 

tot 23 weken en 6 dagen zwangerschap.  Het debat werd georganiseerd door drie 

studentenverenigingen. En het was niet de eerste keer; in 2012 debatteerden Maaike en Dr. 

Fellows ook met elkaar aan de Western University in Londen (CA).  

 

Deze keer was het echter 

online en we maakten ons 

zorgen over de beperkingen 

van een digitaal evenement en 

of de technologie zou werken. 

Veel mensen hebben gebeden 

voor dit debat, en de gebeden 

bleven niet onbeantwoord. Zo'n 

270 mensen volgden het debat 

live en Maaike voelde dat ze 

geholpen werd om de prolife 

positie rustig en duidelijk naar 

voren te brengen. We danken  
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dan ook voor die gebeden en hopen (en blijven bidden) of deze momenten verandering 

brengen in het leven van mensen. 

 

Wat opviel in het debat was dat Dr. Fellows niet één keer duidelijk antwoord gaf op de vraag 

wanneer een mens begint te leven.  Eén keer zei hij 'bij de geboorte', en toen Maaike erover 

doorvroeg zei hij steeds iets anders, bijv. 'als het kindje begint te ademen'. Hij vond ook dat 

Maaike opruiende taal gebruikte door het uitvoeren van abortus 'doden' te noemen, terwijl de 

foetus volgens hem nog niet leeft. Maar vervolgens zei hij dat een late abortus wordt 

uitgevoerd door het doden van de foetus. Toen Maaike hem daarnaar vroeg, zei hij dat hij zich 

had versproken en dat het niet de juiste term was.  

 

Hoewel het erg frustrerend was dat Dr. Fellows dus geen enkele keer rechtstreeks antwoord 

gaf op de gestelde vragen, is het ook begrijpelijk. Als hij dat wel zou doen, zou hij toegeven 

wat er gebeurde tijdens iedere abortus die hij uitvoerde. We hopen dat hij dit wel toe zal gaan 

geven, niet zodat wij gelijk krijgen, maar dat hij daarmee ook tot inkeer zal komen en vergeving 

zal vinden.  

 

Als je geïnteresseerd bent, kun je het event hier op YouTube vinden, waar het inmiddels al 

meer dan 600 keer is bekeken. Onze collega's Cam en Blaise bespreken tevens het debat en 

geven zeer praktische tips op de Pro-Life Guys Podcast. 

 

Ander (mooi) nieuws 

In Ontario is in de afgelopen weken het verbod om (zonder goede reden) naar buiten te gaan 

opgeheven, waardoor onze collega's weer op straat kunnen werken. Er zijn twee nieuwe 

collega's bijgekomen, en Nick voert nog gesprekken met anderen die bij CCBR willen werken.  

 

Er zijn veel bijeenkomsten geweest met het management over hoe we verschil kunnen blijven 

maken in de huidige omstandigheden (van Covid-19), en hoe we door kunnen gaan met de 

zomerstage met alle beperkingen. Nick houdt zich verder nog altijd bezig met de 

fondsenwerving en financiën van CCBR en de daaruit voortkomende plannen voor de 

komende periode. Zijn gebruikelijke reis naar Alberta in het voorjaar is uitgesteld, maar kan 

hopelijk weer doorgang vinden in mei. 

 

Verlof 

Tot slot wordt het voor ons - met name voor Maaike - tijd om verlof te gaan nemen en zich 

voor te bereiden op de komst van de jongste Rosendal, die over drie tot vier weken wordt 

verwacht. In de komende weken zal zij nog een sprekerstraining afronden met een nieuwe 

collega. Nick zal nog wat extra werken, om zo rond de geboorte juist meer vrij te kunnen zijn. 

Sinds we in januari zijn verhuisd, hebben we buiten en binnen meer ruimte voor ons drukke 

gezin, wat echt een zegen is! We wonen nu dichterbij Norwich, wat sommigen van jullie wel 

zullen kennen. Hierdoor wonen we ook dichter bij vrienden en lieve kennissen. 

 

Terugkijkend op de eerste maanden van dit jaar hebben we onze dierbaren wel gemist, maar 

zijn we ook dankbaar, onder andere voor het verloop van de zwangerschap tot zover, voor 

ons gezin en huis, voor ons werk, voor de gesprekken, voor de kansen die er waren om een 

verschil te maken, zowel in Canada als in Nederland.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=cuDHoZSk0V0
https://prolifeguys.com/podcast/episode-35-debate-review-maaike-rosendal-vs-dr-fraser-fellows-blaise-alleyne/
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Ook zijn we dankbaar voor jullie, de kring van mensen die ons steunen, die voor ons bidden 

en zo betrokken zijn. Zonder die steun en de kracht van de Heere zouden we dit werk niet 

kunnen doen. Het is onze wens en gebed dat Hij jullie zegene! 

 

Liefs, 

  

Nick & Maaike 

Jonah, Elliot, Tisa, Amaris en Nora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een speciale vermelding van dank voor de  
organisatoren en vrijwilligers van de online kledingbeurs in  
Krabbendijke. Voor de stichtingen Joseba,  
For a Change en MAF werd het prachtige bedrag  
van 6626,20 euro opgehaald!  
 
Daarnaast willen we hier ook de haakgroep uit  
Alblasserdam noemen, die onder leiding van  
Annemieke, Marielle en Greet mooi haakwerk leveren  
en verkopen voor stichting Joseba!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


