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Beste familie, vrienden en bekenden, 

 

Rond deze tijd van het jaar doen we meestal verslag van de reis naar Florida, waar ons team 

met zo’n 30 jonge mensen twee weken lang outreach doet op universiteiten. Omdat dit niet 

door kon gaan, hebben we ons deze keer op Canadese initiatieven gericht. We zijn blij om die 

met jullie te delen, met een update over ons werk en gezin.   

 

Cursus in Vancouver 

Op zaterdag, 19 februari hield CCBR een trainingsdag in Vancouver waar deelnemers konden 

leren hoe je met andersdenkenden in gesprek gaat over abortus. In de week daarop gingen 

deze mensen met teamleden uit Vancouver en Calgary de straat op en deden mee aan huis-

aan-huis outreach. 

 

Collega Quiana: ‘Ik klopte aan en vroeg 

aan een jonge vrouw of ze even de tijd 

had voor een gesprekje over abortus. 

Ze heette Pauline en vertelde dat ze 

eerder vrijwilliger was voor de 

abortuskliniek in haar buurt. Ze vond 

aan de ene kant dat abortus te vaak 

onnodig gebruikt wordt, maar aan de 

andere kant dat het nodig blijft voor 

mensen die niet goed voor hun zouden 

zorgen. Ik had het met haar over wat 

we voor kinderen doen die al geboren 

zijn en voor wie het thuis ook niet veilig 

is. Ik liet zien wat abortus met 

ongeboren kinderen doet. Pauline gaf 

toe dat we met een betere oplossing 

moeten komen dan abortus omdat dat 

dat eigenlijk verkeerd is. Ze zei dat ze 

al jaren hoopt op een gesprek hierover 

en bedankte mij. Ze toonde ook 

interesse in the local pregnancy care 

centre en zei dat ze daar in de 

toekomst graag vrijwilligerswerk zou 

doen.  
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Bootcamp in Toronto 

Van 22 tot 25 februari was er op ons kantoor in Toronto een programma voor 

universiteitsstudenten. Ze hebben dan voorjaarsvakantie en deze groep koos er voor om die 

te wijden aan prolife! Vijftien jonge mensen en twee voorgangers kregen intensieve training 

en gingen iedere dag de straat op. 

Deelnemer Shanelle: ‘Op straat in Toronto sprak ik twee middelbare scholieren die over het 

algemeen tegen abortus waren, behalve in sommige omstandigheden zoals armoede of een 

zwangerschap na verkrachting. We hadden het over mensenrechten en dat vonden ze een 

sterk punt. Ik vergeleek die moeilijke omstandigheden toen met een peuter in dezelfde situatie 

en zei dat we dat kindje ook niet zouden doden. Ze zeiden dat hun positie daardoor helemaal 

tegen abortus was. Ze voegden eraan toe dat ze het mensenrechtenargument zouden 

gebruiken in gesprekken met vrienden.’ 

 

Wij konden de laatste avond van deze week bijwonen en waren blij en bemoedigd om te zien 

hoe enthousiast en betrokken de deelnemers waren. Nick deed een korte speech over zijn 

traject van accountant naar directeur van CCBR. Een jongedame zei achteraf: ‘Ik studeer 

business en denk vaak dat ik de prolife beweging niet zoveel te bieden heb, maar wat jij zei 

heeft me aan het denken gezet. Bedankt daarvoor!’ Zij, en enkele andere deelnemers, hebben 

zich inmiddels aangemeld voor de zomerstage! 

 

Imago Deo: nieuw initiatief voor kerken 

CCBR staat over het algemeen bekend als een mensenrechtenorganisatie. Daardoor is het 

makkelijker om in gesprek te gaan met de gemiddelde Canadees in plaats van gelijk 

genegeerd te worden. (Af en toe is er iemand die doordenkt en zegt, ‘Maar hoe komen we 

eigenlijk aan mensenrechten? Wie zegt dat we recht op leven hebben?’ waardoor we de 

mogelijkheid hebben om over de Schepper en scheppingsorde te vertellen.) De keerzijde 

hiervan is dat het soms moeilijk is om bij kerken binnen te komen omdat CCBR niet direct als 

een christelijke organisatie wordt gezien. Vandaar een nieuw project! 
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Het doel van Imago Dei 

(beeld van God) is om 

beter samen te werken met 

kerkleiders en christelijke 

gemeenschappen en hen 

de nodige resources en 

presentaties te bieden. 

Onze collega Miranda 

oversees dit project en 

heeft al een heel aantal 

presentaties in kerken en 

op jeugdverenigingen erdoor kunnen doen. Mocht u het leuk vinden om te bekijken, zie 

www.imagodei.ca.  

 

Tienerkamp en zomerstages 

Op dit moment zijn we bezig met afronden van tienerkamp in Toronto, vergelijkbaar met 

bootcamp voor universiteitsstudenten, speciaal voor middelbare scholieren. We doen dit 

samen met Toronto Right to Life, een vergelijkbare organisatie die zich alleen richt op deze 

stad, en we zijn benieuwd naar de testimonies die deze jongeren ongetwijfeld hebben!  

 

Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor de zomerstages. We hopen dat deze 

door kunnen gaan zoals we dat gewend waren. Ons doel is om tussen de 40 en 50 stagiairs 

te hebben en verschillende tours met hen te doen. Bidden jullie mee voor een zegen op deze 

plannen? 

 

Ons werk 

Nick is door zijn rol betrokken bij al deze initiatieven. Recent is hij (met college Jonathon) een 

paar dagen in het noorden van Ontario geweest om de zomerstages the promoten. Begin april 

hoopt hij naar Alberta te vliegen om een paar dagen met het team in het westen van het land 

te werken en voor vergaderingen met donors. 

 

Maaike werkt de laatste tijd één dag in de week op kantoor, 

waar ze voornamelijk werkt aan materialen, nieuwsbrieven, en 

presentaties. Die beginnen langzaam weer op gang te komen. 

Op 13 mei D.V. staat de Mars voor het Leven in Toronto op de 

agenda, waar Maaike hoopt te spreken.     

 

Hoe is het verder met ons? In februari werd ontdekt dat onze 

Tisa de ziekte van Lyme heeft, wat eigenlijk een opluchtig was. 

Na ruim 7 maanden ziekte en veel last van haar gewrichten 

denken we eindelijk te weten wat de oorzaak is. Ze heeft een 

kuur van 28 dagen gedaan waardoor het een stuk beter gaat. 

Het kan goed dat de Lyme nog niet helemaal weg is, of dat ze 

weer klachten krijgt, maar we zijn dankbaar dat ze over het 

algemeen weer zonder (veel) pijn kan bewegen.  

 

http://www.imagodei.ca/
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Hoewel we een reis naar Nederland en presentaties voor Maaike in april hebben overwogen, 

besloten we om dat door Tisa’s stituatie niet te doen. We zijn blij dat we nu minder medische 

afspraken hebben en weer wat extra aandacht aan de rest van ons gezin kunnen geven. Wel 

staat er, als God het wil, een reis voor november op het programma.  

 

Prolife werk blijft nodig 

Terwijl er de laatste twee jaar zo’n focus was op veiligheid, is het er voor ongeboren kinderen 

niet veiliger op geworden. In Canada kan de situatie eigenlijk niet erger, hoewel er momenteel 

een campagne is om er voor te zorgen dat giften aan prolife organisaties niet meer aftrekbaar 

zijn van de belasting. In Nederland is de wetgeving er hard op achteruit gegaan. Ook jullie 

zullen deze zorgwekkende ontwikkelingen gevolgd hebben.  

 

In beide landen is het (helaas) waar dat prolife werk nodig blijft, zelfs nog meer dan voorheen. 

Uw gift, jouw stem, en jullie gebed is onmisbaar. En jullie steun is niet alleen financieel 

belangrijk voor Joseba voor initiatieven in Nederland en Canada, maar voelt voor ons ook echt 

hartverwarmend temidden van dit werk. We bidden dat de Heere jullie zegent! 

 

With love,  

Nick & Maaike Rosendal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inmiddels bekende kledingbeurs van 
Krabbendijke heeft dit voorjaar weer een 
groot bedrag opgebracht, waarvoor wij 
de organisatoren en iedereen die eraan 
meewerkt erg dankbaar zijn! 
 


