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   Nieuwsbrief Nick & Maaike  
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Beste familie, vrienden en bekenden, 

 
Hoera, het is zomervakantie! (Tenminste, in Canada al wel…) We hebben het schooljaar 

afgerond en genieten van heerlijk weer. Het lijkt ons gelijk een mooi moment om een 

nieuwsbrief te sturen met een terugblik op de afgelopen maanden. Er zijn gelukkig weer mooie 

dingen die we met jullie kunnen delen. 

 
Zomerstages in volle gang 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we hoopten op 40 à 50 zomerstagiairs en vroegen 

om gebed. Nu mogen we samen dankzeggen voor 45 jonge mensen die deze zomer bij CCBR 

meedraaien! In Toronto verzorgt Maaike de ‘public speaking’ training, die de stagiairs in 

praktijk brengen door enkele weken later presentaties te geven en daarvoor een beoordeling 

krijgen.  

 
De eerste groep is volledig getraind om straatwerk te doen, hoewel er de hele zomer door 

aanvullende sessies zijn. De tweede groep gaat volgende week van start. Klik hier om een 

financiële bijdrage te leveren aan de campagne.  

 

 
 
Voorbeelden van gesprekken op straat 

Keturah sprak een jongeman die Sean heette. Hij typeerde zichzelf als ‘prolife met 

uitzonderingen’ want ‘als je zwanger raakt na misbruik, dan vind ik dat het mag.’  

 

https://www.lifefunder.com/amp/stand4children/
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Keturah toonde begrip met zo’n situatie en vroeg toen of je een kind van vijf om die reden mag 

doden. Sean vond uiteraard van niet—een kind is een kind. Hij trok vervolgens gelijk de 

conclusie en zei dat opzettelijk doden eigenlijk helemaal niet gecompliceerd is, omdat het altijd 

verkeerd is. Aan het eind van het gesprek vroeg hij om een folder over post-abortus hulp om 

aan z’n zus te geven. 

 

 

Conrad had een gesprek met iemand die zich ‘prochoice’ noemde. Ze hadden het over 

mensenrechten en het oplossen van moeilijke situaties. Conrad legde uit dat we het lijden 

willen verminderen maar niet door degenen die lijden uit de weg te ruimen. De persoon vond 

dit een sterk punt en gaf aan nu ‘meer prolife dan voorheen’ te zijn. 

 
Katrina sprak een man die CCBR’s flyer had gelezen. Hij zei, ‘Ik heb al heel wat prolife 

pamfletten gezien en ben nog nooit eerder overtuigd. Maar nu wel.’ 

 
Jacob ontmoette een middelbare scholier die het niet eens was met abortus maar in sommige 

omstandigheden toch goedkeurde. Aan het eind van hun gesprekje vroeg Jacob om hij er nog 

steeds zo overdacht. ‘Nee,’ zei hij, ‘elk mens heeft recht op leven ongeacht de moeilijke 

situatie.’ 

 

Tina sprak met Marissa, die compleet voor de keuze van de vrouw was. Tina ging stap-voor-

stap door het mensenargument, waarna Marissa toegaf dat een embryo of foetus een mens 

is maar ze bleef vinden dat abortus het recht van de vrouw is. Een tijdje later zei ze, ‘Als 

vrouwen meer steun zouden hebben, dan zou abortus niet meer legaal hoeven te zijn.’ 

Voordat ze vertrok zei ze, ‘ik moet hier nog echt verder over nadenken.’  

 
Een paar weken geleden kreeg onze collega Quiana een bericht van iemand met wie CCBR 

al langere tijd contact heeft in Kenia. Deze jonge vrouw bleek onbedoeld zwanger en 

overwoog abortus, ook al wist ze wat dat inhoudt. Quiana onderhield contact, bood steun aan 

en ging op zoek naar hulp. Ze vond een opvangtehuis voor zwangere vrouwen waar ze mocht 

komen, maar het was zes uur rijden en de jonge vrouw had geen vervoer. Quiana zocht verder 

en vond een prolife contact die aanbood haar te brengen.  
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Door al deze hulp en het medeleven zag de jonge vrouw het toch weer zitten! We hopen van 

harte dat haar zwangerschap voorspoedig zal verlopen en het kindje op Gods tijd het 

levenslicht mag zien. 

 

 
 

Roe v. Wade 

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Hooggerechtshof in Amerika zich eindelijk heeft 

uitgesproken over het zogenaamde recht op abortus. Vrijdag 24 juni 2022 werd een 

historische dag. We moesten denken aan de prolife veteranen uit Amerika die we door de 

jaren heen hebben leren kennen en waarderen, die hun hele leven hebben gegeven om zo’n 

dag te mogen beleven. 

 
Verschillende mensen hebben al gevraagd of dit invloed heeft op de situatie in Canada. 

Politiek gezien niet; minister president Trudeau haastte zich om zijn steun voor abortus, alle 

9 maanden lang, te betuigen. Wel is het bemoedigend voor de prolife beweging dat dit besluit 

in Amerika mogelijk was. Miljoenen ongeboren kinderen zullen hierdoor een kans krijgen om 

te blijven leven. Temidden van de blijvende uitdagingen, problematiek en vijandigheid gaat 

het werk door… in Amerika, Canada en Nederland.  

 

Mars voor het Leven in Toronto 
Op vrijdag 13 mei werd de Mars voor het Leven in Toronto gehouden—na twee jaar online 
nu weer in-person! Vanuit onze omgeving (Norwich) ging er voor het eerst een bus vol met 
mensen naar de Mars. Maaike was een van de sprekers en CCBR stagiairs hielpen om 
alles in goede banen te leiden.  
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Wat staat er verder op de agenda? 

Volgende week hoopt Nick in Nederland te zijn voor een conferentie op 8 en 9 juli. Onze 

collega Jonathon Van Maren zal daar verschillende lezingen geven over euthanasie in 

Nederland, prolife apologetiek, pornografie, en de seksuele revolutie. Voor meer informatie, 

zie The Culture Clash. (Het evenement loopt van vrijdagavond t/m zondagmiddag. Nick en 

Jonathon zijn tot zaterdagavond aanwezig.) Wellicht zullen zij sommigen van jullie daar 

ontmoeten! 

 
Eind juli/begin augustus D.V. staat er een reis naar Alberta op het programma. Nick heeft daar 

een bestuursvergadering en enkele andere verplichtingen voor CCBR. Het leek ons leuk om 

met het hele gezin te gaan, onder andere omdat het alweer twee jaar geleden is dat we Nick's 

familie hebben gezien en sommige van hen onze jongste nog niet eens ontmoet hebben. 

 

https://betteldagenda.nl/the-culture-clash/
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Verder hoopt Maaike in november 2022 (Deo Volente!) in Nederland te zijn. Er staan al heel 

wat presentaties op het programma, zoals voor het Logos Instituut en verschillende  

verenigingen en scholen. Hopelijk kan het doorgaan. 

 
Steunacties 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de steun van 

onze trouwe achterban, mensen zoals u/jij die 

prolife werk een warm hart toedragen en dat 

concreet maken door giften en gebed. Daarnaast 

zijn er degenen die op eigen initiatief acties 

ondernemen, waar we heel blij mee zijn! Een paar 

daarvan willen we hier speciaal noemen: 

 

• In de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam 

werd een tweedehands kledingverkoop 

gehouden waar veel mensen aan meewerkten 

- de opbrengst was deels voor Oekraïne, deels 

voor Joseba; 

• Op de jaarmarkt Borssele stond Gertrude 

Aarnoutse met haar kraam voor Joseba; 

• Op de jaarlijkseverkoping in Yerseke stond 

Greet Paans met een Joseba-kraam;  

• Maaike’s moeder Tineke en haar vriendin Ineke 

Plaisier stonden op een verkoping in Krimpen aan den IJssel. 

 
Wat een mooie bedragen haalden deze mensen op! Voor een ieder die hieraan heeft 

bijgedragen: we zijn er echt stil van. 

 

Persoonlijke update 

Er is veel meegeleefd met Tisa’s gezondheidszorgen; dank daarvoor! Inmiddels heeft ze twee 

antibioticakuren achter de rug en mag ze het zonder medicijnen gaan proberen. Afgelopen 

week had zij weer heftige buikpijnen als gevolg van de Lyme, maar we kunnen soms bijna 

niet geloven hoeveel verbetering er is sinds het begin van dit jaar. God zij alle eer. 

 

We wensen u/jullie een goede zomer toe! 

 

With love,  

Nick & Maaike, Jonah, Elliot, Tisa, Amaris, Nora en Oliver Rosendal 

 

 


