
DAG LEVENV O O R
H E T

ZATERDAG 23 MEI 

MET HERDENKING VAN PRO-LIFE PRIESTER JAN KOOPMAN S.S.S.

ONGEBOREN LEVEN, SPEELBAL VAN ARTSEN EN POLITICI?
THEMA:



VOORWOORD
‘Aborteer het [Downkind] en probeer het opnieuw. Het zou immoreel zijn het in de wereld te 
brengen als je een keuze hebt.’

Dit zijn de woorden van niemand minder dan Richard Dawkins, wereldberoemd bioloog 
en atheïst. Een man wiens woord gewicht heeft, althans in veel ‘weldenkende’ kringen. 

Zo scherp als Dawkins zal menigeen zich niet uitlaten, toch is de consensus onder veel 
politici, juristen en medici dat afwijkende kinderen ‘ongelukjes’ zijn die je maar beter 
vroegtijdig aborteert. 

Uit hun koker komt nu de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). Onze overheid wil 
deze test aanbieden bij vrouwen met verhoogde kans op een Downkind. Kwestie van 
vroegtijdige opsporing, voordat de moeder het kind in haar buik voelt en een affectieve 
band ermee ontwikkelt. 

Gehandicapte kinderen als ongewenste elementen in de gezonde samenleving, die met 
zo weinig mogelijk emotionele last afgevoerd moeten worden. Je moet het maar durven 
verdedigen, net 70 jaar nadat Auschwitz bevrijd werd. 

Sinds 1973 strijdt Stichting Recht Zonder Onderscheid voor precies dat - het recht op 
leven zonder onderscheid tussen ziek en gezond, geboren en ongeboren. Onder andere 
met de Dag voor het Leven. Twee sprekers brengen ons op de hoogte van recente 
ontwikkelingen. 

Een van de sprekers is moeder van kinderen met het syndroom van Down. Zij schrijft in 
NRC Handelsblad: ‘Ik ben geen broedmachine voor ‘perfect’ nageslacht. Ik heb het recht om 
een kind op de wereld te zetten dat ‘anders’ is. Een kind dat misschien niet tot economische 
prestaties in staat is. Ik heb het recht om mijn kinderen onbevooroordeeld lief te hebben. Dát 
is mijn vrouwenrecht.’

Voor de volle 100% sluiten wij bij Stirezo ons aan bij deze boodschap, en voegen als 
katholieken toe: Wij hebben de plicht om kinderen onbevooroordeeld lief te hebben. 
Dát is Gods recht! 

Gods zegen toegewenst en hopelijk tot 23 mei, 

Frans van Winden
Voorzitter van Stichting Recht Zonder Onderscheid



VOORWOORD PROGRAMMA
Pontificale Hoogmis 
Celebrant monseigneur dr. Jan Liesen 
werd in 1984 tot priester gewijd en in 2010 
tot bisschop. Sinds 2011 is hij bisschop van 
Breda. 

Lunch
Soep met de traditionele pater Koopman-krentenbollen.

Lezing: 
Het ongeboren kind: Gods schepsel als speelbal van politici, 
artsen en juristen?
Dr. Kenneth Watson is arts en 
gezondheidswetenschappen. Hij doceert 
patiëntveiligheid aan de Christelijke 
Hogeschool Ede. Dr. Watson heeft 
samengewerkt met SGP om prenatale 
operaties bij foetussen met open ruggetje 
vergoed te krijgen. Dit kan per 2016. Tot 
nu toe worden kinderen met open ruggetje 
meestal geaborteerd. 

Lezing: 
Mensen met Downsyndroom zijn #AndersNietMinder - net 
als iedereen
Renate Lindeman is moeder van drie 
kinderen, van wie twee met het syndroom 
van Down. Met Downpride verzet zij 
zich tegen de selectieve abortus van 
Downkinderen, die als minderwaardig 
worden gezien. 

Dagsluiting in de kapel

11u

12u30

13u30

14u30

16u



INSCHRIJVEN ADRES
Pelgrimshuis Casa Nova
Pastoor Rabouplein 5

6564 BP Heilig Landstichting

...Is verplicht en kan via: 
Telefoon: 024-3221425
E-mail: info@stirezo.nl

Website: www.stirezo.nl

Wilt u de strijd voor het leven financieel steunen? 
Stort dan op NL48 INGB 000 2963282!

AUTO OV
Volg in Nijmegen de borden 

Groesbeek. Volg de s106 
(Nijmeegsebaan) tot de rotonde waar 

u aan uw rechterhand restaurant 
Konichiwa ziet. Volg vanaf daar de 

borden naar Casa Nova.

Vanaf station Nijmegen rijdt om het 
kwartier een bus: Lijn 5, richting 

Groesbeek de Horst. Stap uit bij halte 
Sionsweg en sla aan de overkant van 

de weg de Jericholaan.

ROUTE


