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INTRO

IK BEN EEN GESCHENK!!
“Ik ben het dubbel geschenk voor mijn
mama”, zei me een meisje van negen
dat ik gisteren voor de eerste keer ontmoette. Ze kon niet weten hoe diep ze mij
als verantwoordelijke voor Levensadem
zou raken door zich zo voor te stellen.
Ik voelde in haar woorden meteen de blije
trots van dit kind. Toen ze mijn geïnteresseerde blik zag, ging ze verder: “Ik begon te bestaan op Sint Valentijn: dat is het
eerste geschenk; en mijn mama besefte
dat ze zwanger was op haar verjaardag:
zo werd ik een dubbel cadeau voor haar!”

Foto: feest van 25 jaar Levensadem-Souffle de Vie. De personen op de foto staan los
van het artikel.

Haar woorden doen gesprekken vermoeden tussen moeder en dochter, waar
veel vrouwen jaloers op zouden zijn.
Met een glimlach om mijn lippen denk
ik sinds gisteren met vertedering terug
aan de open blik van Nel, verzonken in
de ogen van haar mama… een warme
verstandhouding, die je graag tussen
alle moeders en dochters ter wereld zou
zien; een band die helpt om je identiteit op te bouwen, je persoonlijkheid
met de twee voeten stevig op de grond.
De mama van Nel neemt het dan over en
vertelt dat Nel twintig jaar na haar broer
en zus is gekomen; “… een onverhoopt
cadeau. Ik droomde van een groot gezin,
maar het leven besliste er anders over”.
Haar blik is naar binnen gericht terwijl ze
ongetwijfeld in gedachten herinneringen
van de laatste twintig jaar weer oproept.
Die korte stilte geeft Nel de kans om
weer het woord te nemen, alsof ze raadt
welke weg de geheime en mysterieuze
gedachten van haar moeder opgaan:
“Papa wou mij zijn naam niet geven …

niets aan te doen”, zegt ze ineens. Het
zelfvertrouwen in haar heldere stem
verrast me. Ik bedenk dat Nel een indrukwekkende rijpheid vertoont. Ze
lijkt al een volwassenenprobleem te
hebben opgelost dat zich boven haar
hoofd had gesteld. Zo gaat het leven…
Ja, zo gaat het leven en overstijgt het
ook de droom van haar moeder: “ O ja, ik
droomde van een groot gezin… Maar ik
vond werk in een crèche… Overdag zorg
ik voor de kinderen van anderen. Het is
mijn missie, het geeft zin aan mijn leven
en biedt een antwoord op mijn diepste
verlangen. Ik voel me daar goed…ik
ben er op mijn plaats… het is goed zo”.
Ieder van ons maakt periodes mee waarin we balanceren tussen verlangen
en teleurstelling. Evenwicht vinden in
die slingerbeweging tussen soms heel
intense emoties, op een serene manier
nieuwe wegen inslaan, doorspekt met
onverhoopte, onverwachte, verrassende
momenten van geluk, opnieuw innerlijke vrede vinden… Als dat zou kunnen,
zouden wij net als Nel en haar moeder
kunnen uitroepen: “Ik ben een geschenk
voor de andere, … en het is goed zo!”
Dat is onze hartelijke wens voor jullie
voor het jaar 2016.

Micheline Philippe
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ANTENNE NAMEN

ANTENNE NAMEN

DE “MACHINE” TERUG OP GANG KRIJGEN:
NIET ZO GEMAKKELIJK…
Ik wil een stukje van mijn leven met jullie delen, als moeder, als vrouw en als
echtgenote. Bijna drie jaar geleden heb
ik een klein leventje binnen in mij verwelkomd. Ik was 45 jaar, onze jongste
dochter was net 13 geworden, de oudste
was 20.
Ik werd zwanger in een beetje een speciale
situatie. Ik voelde al een paar weken lang
een vage kinderwens, totaal irrationeel,
een beetje zoals een droom, een simpele
opwelling… Op een manier was mijn hart
er klaar voor, maar mijn verstand niet.
Toen ik me al snel realiseerde dat ik
zwanger was, was mijn eerste reactie
er één van paniek: “Dit kan niet, mijn
lichaam zal dat niet meer aankunnen …
en daarbij, “alles opnieuw beginnen…”
… en de vrienden, de familie, hoe gaan
die reageren? Wat gaan ze denken?”
Wat een stress gaf dat gevoel of liever de gedachte dat men over mij
zou oordelen, mij simpelweg voor te
stellen hoe de mensen verrast zouden reageren, me in te beelden welke
opmerkingen ze zouden geven…
Om eerlijk te zijn was ik tevoren zelf de
eerste om bepaalde zwangerschappen
als te laat te veroordelen, te beginnen
met de geboortes van mijn zus en van
mezelf. Ik vond mijn ouders “te oud”,
was jaloers op bepaalde activiteiten die
ze met mijn vier oudere broers en zussen wel hadden gedaan maar niet meer
met ons, de twee jongsten… Ik was als
een pannenkoek omgedraaid en teruggevallen in mijn eigen vooroordelen!

Na de eerste momenten van paniek,
en nadat ik het geheim had verteld aan
mijn lieve man, liet ik me langzaam
verleiden door de schoonheid van dit
verrassend en prachtig project (een
jongen!). Op een manier maakte ik een
sprong in vertrouwen … op God die het
verlangen naar een kind in mijn hart
had gewekt en het nadien toeliet werkelijkheid te worden in mijn lichaam.
Wat mijn man betreft, was het tegelijk eenvoudig en ingewikkeld: hij had
daar absoluut geen aandacht voor, hij
kwam juist uit een midlife-crisis, en
toen ik de moed vond om het hem te
vertellen, herviel hij voor een stuk. Er
woedde maanden lang een innerlijke
strijd in hem. Opnieuw vader worden
leek hem tegelijk aan te trekken en
bang te maken. Ik voelde me soms als
een klein bootje op een woelige zee,
naargelang zijn gemoedsgesteltenis…
Ik gaf hem nochtans een zoon, die hij
nooit had gekregen… wat een cadeau
toch! (vooral gezien mijn leeftijd)
Om sereen te kunnen blijven heb
ik langzaamaan afstand genomen
van de wereld en me in een cocon
teruggetrokken. Ik voelde me een
beetje zoals een buiten-aards wezen.
We waren overeengekomen om elke prenatale test en diagnose te weigeren. We
waren bereid het kind te aanvaarden zoals
het was. Zoals ik hierboven al zei, had ik
vertrouwen… Ik was alleen bang hem
tijdens de zwangerschap te verliezen: de
zwangerschap viel me lichamelijk zwaar

en ik had krampen vanaf de 4e maand.
Gelukkig kon ik voldoende rusten. Tegen
alle verwachting in is onze verrassingsbaby op het voorziene moment geboren,
met een record gewicht (als enige van onze
vier kinderen) en in goede gezondheid.

Een klein kind brengt natuurlijk
beperkingen mee in een gezin van
“groten” en heel het gezin moet
zich wat aanpassen. Maar het is
niet de “last” die buitenstaanders
denken dat het is. Inderdaad, een

In het begin kon mijn man zijn ogen
niet van hem, zijn zoon, afhouden. Hij
kon er niet bij dat dit hem overkwam.

kind wekt zoveel liefde op dat men
de beperkingen verdraagt zonder
de indruk te hebben grote offers
te brengen. De weegschaal slaat
in ieder geval altijd meer door
in de richting van het geluk. Aan
ons om “jong” van hart te blijven!

foto los van de personen uit het artikel
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Epiloog:
Dit kind is een bron van vreugde voor
zijn drie grote zussen én voor zijn
grootouders die naast ons wonen.

M-S…
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EUCHARISTIEVIERINGEN

ANTENNE NAMEN
En

wat

vertelt

de

papa:

2012, ik ben 44, 20 jaar getrouwd, heb 3
tienerdochters. Ik maak een crisis door,
ik weet niet goed waar ik aan toe ben. Ik
stel me vragen over onze relatie en over
mijn toekomst.
Ik neem een paar maand afstand en beslis om ons huwelijk een tweede kans te
geven. Mijn vrouw ontvangt me met
open armen en vergeeft me onmiddellijk,
maar het is moeilijk om het vlammetje
weer aan te steken. De wonden zijn diep,
er is tijd nodig om ze te laten genezen.
Een weekend in Sevilla met ons tweetjes
doet ons veel deugd. Een tijdje enkel
wij twee, samen met hart en lichaam.
Maar een maand later krijg ik een
koude douche: mijn vrouw is zwanger,
op haar 45ste… Ik zat nog steeds vol
vragen over onze toekomst en voelde
me in de val gelokt. Daar was ik niet
klaar voor, toch niet op dat moment.
Van prenatale testen is geen sprake
voor ons, maar de somberste gedachten nemen bezit van mij.
Een tijdje later neem ik deel aan
een weekend voor mannen van het
MKP (ManKind Project). Ik word geconfronteerd met mijn schaduwzijden
maar ook met mijn goede kanten: integriteit, eerlijkheid, waarachtigheid…
waarden die ik de laatste jaren erg had
laten verkommeren. Het zou nog tijd
vergen maar langzaam besef ik dat ik,
om “heel” te zijn, mezelf moet aanvaarden en mijn engagementen en vorige
keuzes moet omarmen. Ondanks de
gebeurtenissen of accidenten van het
leven besef ik dat ik een volledig vrij
mens ben. Ik had gedwongen worden
en in de val zitten met elkaar verward.

Het heeft nog verschillende maanden
geduurd om me volledig te verzoenen met mijn leven, terwijl ik aan
mezelf werkte en tegelijk die buik
zag groeien en me realiseerde dat
het mijn zoon was die daar groeide.
Het was op Paasdag 2013, op zes
maand zwangerschap, dat ik eindelijk dit nieuwe leven voluit aanvaardde en alle veranderingen die
het zou meebrengen in ons gezin.
Een maand na de geboorte van onze
kleine M. , tijdens zijn doop, hebben
we ons huwelijk opnieuw laten zegenen. Het was voor ons allebei een sterk
moment. We hebben onze huwelijksbeloften opnieuw uitgesproken voor
onze families en vrienden en voor
de mooiste getuige, ons pasgeboren
zoontje. Hij is nu al twee jaar en ons
zonnestraaltje elke dag van ons leven.
De gebeurtenissen die aan zijn verrassende komst voorafgingen waren
een zware beproeving voor onze relatie en voor ons gezin, maar wat een
vreugde nadien. Wat een geluk dit
geschenk van God te mogen aanvaarden in dit stadium van ons leven.

VIERINGEN VOOR
EEN KIND VERLOOR
TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
In 2016 zullen in Vlaanderen drie eucharistievieringen doorgaan in Beveren, Halle en Kortrijk. Deze vieringen
zijn niet enkel bedoeld voor de ouders
van een kindje dat overleed voor de
geboorte, maar ook voor al wie van ver
of van dichtbij op de hoogte was van
de zwangerschap: grootouders, broers,
zussen, vrienden, collega’s, verpleegkundigen, dokters, of al wie solidair wil
zijn met wie een kind verloren heeft.
Deze vieringen staan dus open voor iedereen en betekenen voor elk ongeacht zijn
of haar geloof of overtuiging een kostbaar
moment: het korte leven van het kindje
wordt erkend en het kan een eerste stap
zijn in het onvermijdelijke rouwproces.

De vieringen gaan door op
•
donderdag 25 februari 2016 om
18 u. in de Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein te Kortrijk, met de medewerking van de Sint-Michielsbeweging
•
donderdag 17 maart 2016 om
19 u. in de basiliek van Halle op de
Grote Markt met Mgr. Leon Lemmens
•
vrijdag 18 maart 2016 om
19.30 u. in de kapel van de Zusters
O.L.V. Presentatie, Kallobaan 1, Beveren met Mgr. Luc Van Looy
Voor Franstalige vieringen: raadpleeg
www.souffledevie.be
OPEN BRIEF
Wat jou is overkomen en waarom
ik kan het niet bevatten.
Ik heb je enkel gekend
als een kuiken
dat nooit uit het ei is gekropen.
Ik heb je nooit in de ogen gekeken
of met mijn wijsvinger
je handje vastgehouden.
Toch ben ik even je vader geweest
en jij mijn kind.
Zo ben ook jij in mijn hart
geworden tot iets wat men bemint.

L.

Foto Marcel Caron

23 juni 2015
Ruben
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GETUIGENIS

GETUIGENIS

IK HEB AAN HET LEVEN GERAAKT...
Tijdens de viering op het jaarlijkse
familiefeest van Levensadem op 23
mei 2015, getuigde Nada over een
stuk van haar leven, hoe ze tot de
keuze voor abortus kwam. Ze vertelde met veel geloofwaardigheid,
emotie en waarachtigheid…

door tot het einde”. Ik ben naar hen toe
gegaan en heb hen gezegd: “Voilà, ik heb
gekozen voor abortus”.

Ik zocht een centrum dat men “Planning familial” noemt. Ik kende daar
niets van, maar men had me aangeraden naar zo een Plan F te gaan..

Levensadem biedt inderdaad hulp aan
na een abortus, waaronder de “Emmaüsweg”.(red.)

Toch wou ik eerst nog eens zoeken in het
telefoonboek – om maar te zeggen hoe
God soms in ons leven werkt – en ik vond…
het telefoonnummer van Levensadem.

Voor mij zaten twee mensen die me zegden: “Wel, met alle respect voor jouw
beslissing, we kunnen je helpen”.

Ik kreeg informatie maar doolde twee
jaar rond op zoek naar vergeving van
God, vergeving van dat kind, op zoek
ook naar een zin voor mijn leven.

Na die twee jaar heb ik weer contact
opgenomen met Levensadem en ben
ik een Emmaüsweg begonnen. Het is
de mooiste weg uit mijn leven geworden. Hij toonde mij dat mijn kind leeft
in mijn hart. En dat heeft me dichter
bij God gebracht. God is diep in mijn
leven binnengekomen en heeft me
met zich meegenomen. Voor mij was
mijn kind een jongetje, want ik ben
verkracht toen ik 18 was en ik wilde
niet dat mijn kind een meisje zou zijn.

Ik wilde iets dat voor het Leven zou
kiezen, nam dus contact op met Levensadem en maakte een afspraak.
Daar legden ze me uit wat er allemaal
kon gebeuren in mijn geval om het Leven te behouden en ze gaven me een
nieuwe afspraak voor twee weken later.
Tijdens die twee weken was ik in de war,
helemaal verloren, ik wist niet wat te
doen en ondanks alle uitleg die ze me
hadden gegeven … koos ik toch voor
abortus. Van dan af is de weg begonnen …
Die abortus werd het drama van mijn
leven. Ik besefte dat ik aan het leven geraakt had. Ik kreeg een depressie die tien
jaar duurde. Na de abortus ging ik nog
naar de vastgelegde afspraak met Levensadem. En ik vroeg me af: “Wat doe ik
nu?” Ik gaf mezelf het antwoord: “Ik ga
de werkelijkheid onder ogen zien. Ik heb
besloten een daad te stellen en nu ga ik

of ze nu voor abortus kiest of voor het
leven, om niet voor of tegen abortus te
zijn. Ik was gelovig en zou nooit abortus plegen en God toonde me: “Kijk, je
bent een mens. Ook jij kan soms vallen”.
Ik heb geleerd dat de beste houding die
ik kon aannemen de houding was die Levensadem tegenover mij aannam: naar
deze vrouwen luisteren, hen alle mogelijke hulp aanbieden om het nieuwe leven
te kunnen onthalen en hen dan vrij laten
om HUN eigen keuze te maken. Want in het hart van
elke vrouw is er een geschiedenis waar je nooit de vinger kan op leggen. Die houding van niet-oordelen en
die openheid van hart heb ik
bij Levensadem gevonden.
Heel die weg van tien jaar lang
heb ik me gedragen geweten door deze organisatie.

En zo heb ik sinds Pasen dit jaar weer
zin in het leven. Vroeger zei ik altijd:
“Ik wil sterven. Ik wil het Leven niet, ik
heb hier op aarde niets meer te doen”.
Nu ziet u me glimlachen, maar u moet
wel weten dat er een diepe pijn is in mijn
hart, dat het helemaal niet gemakkelijk
is te beslissen voor abortus. Maar de
grootste les die ik geleerd heb uit deze
beproeving en deze ervaring is nooit
een oordeel te vellen over een vrouw,

En ik wil jullie ALLEN die
er deel van uitmaken en
die het werk ondersteunen, bedanken. Jullie weten
niet welke veranderingen
in mijn leven als vrouw, als kind, als
familielid, als mens jullie teweegbrengen en nog kunnen teweegbrengen.
Dank u
Nada
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EMMAÜSWEG

EMMAÜSWEG

DE EMMAÜSWEG OF "DE
ONTDEKKING VAN GOD"
Maar
voor
Wat
ten?

wie is God toch? Wie ben ik
Hem? Wie is Hij voor mij?
mag ik van Hem verwachWat kan Hij voor me doen?

Foto Marcel Caron

Na twintig jaar trouw dagelijks gebed
heb ik ontdekt dat de Voorzienigheid
een realiteit is. Hoe dikwijls ben ik er niet
door verwend! Verschillende concrete
en moeilijke situaties, soms van materiële aard, zijn goed afgelopen… ik heb er
het werk van God in herkend en erkend.

En toch voel ik me dikwijls bezwaard,
bedroefd en ontmoedigd…, Als God
liefde is, waarom laat Hij me dan in
die toestand? Tot hoever gaat zijn
liefde? Is Hij machtig genoeg om
mij uit mijn duisternis te halen?
Ik heb dus mijn twijfels maar ben tegelijk ook hoopvol dat God me deze keer
weer zal overladen met zijn weldaden.
Het bracht me ertoe een Emmaüsweg
te beginnen bij Levensadem. Een pater
Jezuïet had mij erover verteld tijdens
een retraite “Hart van God” met ons
dochtertje dat geboren is twee jaar na
de abortus van ons kind bij wie twee
prenatale tests de diagnose van het
syndroom van Down hadden gesteld.
De beslissing om abortus te doen is toen
heel snel gevallen; zowel ikzelf als mijn
man waren vol angst voor die handicap.
Maar er was ook de druk van de familie,
van mijn en zijn ouders (vooral mijn vader en mijn schoonmoeder vonden dat
er geen twijfel kon over bestaan). Mijn
man was overtuigd… en ik, zoals meestal
wanneer ik twijfel, ben hem gevolgd…
Al heel snel na de abortus ben ik tot het
besef gekomen hoe het er in onze relatie aan toe ging: ik laat altijd mijn man
de beslissingen nemen, wat aan de ene
kant wel comfortabel is maar tegelijk
ook fundamenteel onbevredigend… Wat
is mijn plaats, wat wil ik, hoe kan ik mijn

wil duidelijk maken aan een man die
vastbesloten en autoritair is en die me
zo dikwijls de indruk geeft dat ik in fout
ben? Het was alsof de schellen van mijn
ogen vielen. Plots zag ik duidelijk hoe
wij als koppel functioneren en hoe onbevredigend en verpletterend dit voor mij
was al sinds het begin van onze relatie.
De Emmaüsweg die Levensadem
voorstelt, volgt het verhaal uit het evangelie op de voet. Wanneer de leerlingen
Jezus herkennen bij het breken van het
brood wordt er eucharistie gevierd met
de lezingen van de dag. Hoe verwonderd
waren we toen we de lezing van die dag
hoorden (Joh. 1,17-19). Het klonk als
een echo van mijn eigen ervaring: de
lezing ging nl. over koning Herodes die
zijn echtgenote gehoorzaamde en tegen
zijn zin besliste Johannes de Doper te
laten onthoofden. Nochtans “beschermde” hij Johannes omdat hij “graag
naar hem luisterde”. Net zoals Herodes,
en zoals zo dikwijls heb ik me ook laten
meeslepen door de beslissing van iemand anders.
Waarom toch die onderdanigheid die
me droevig maakt? Vanwaar komt dat?
Tijdens de Emmaüsweg werd het me
duidelijk dat de oorzaak lag in de relatie
met mijn vader. Ook hij was gedecideerd
en autoritair van karakter, maar hij leed
onder het feit dat hij in zijn jeugd niet
was erkend voor wie hij was. In zijn ge-

zin was men pas iemand als men slaagde
voor het oog van de mensen. Omdat
ik het van jongs af aan goed deed op
school, was ik iemand en had ik waarde
in zijn ogen. Het was een opvoeding “
met de stok en de wortel” die geen opening liet voor de welwillende Liefde van
God. Integendeel: ik ontwikkelde een
angst voor een God die enkel de goede
daden beloont en de slechte daden
veroordeelt. De weg van het perfectionisme, de angst om te falen en het veroordelen van mezelf was zo gebaand…
De Emmaüsweg of de ontdekking van
God…
Onbewust en zonder het te beseffen heb
ik na de abortus dezelfde ervaring gehad als Adam en Eva na de zondeval: zij
verborgen zich. Zo hield ook ik mezelf
gevangen in een innerlijke kerker,
waar mijn omgeving niets van afwist.
Mijn begeleiders van de Emmaüsweg
hebben me verteld over een barmhartige God die de zwakheid van mensen
aanvaardt en naar hen toekomt om hen
weer recht te helpen… Een waarheid
die ik met mijn verstand kan aannemen maar zo moeilijk met mijn hart,
want ik heb me al zo vele jaren een
ander beeld van God eigen gemaakt,
dat van een streng oordelende God.
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EMMAÜSWEG
Waar sta ik nu? Ik ben gelijk Lazarus die
door Jezus uit zijn graf geroepen wordt.
(Joh. 11,43-44) Jezus vraagt de omstanders om de zwachtels van Lazarus los te
maken. Het is precies op dat punt dat ik
me bevind, geholpen door mijn broers en
zussen. Ik leef in de hoop van een écht
Leven, in de hoop mijn eigen identiteit
te vinden, te geloven in een goede God
die de mensheid die in zonde leeft ter
hulp snelt en terug rechtop laat staan.
Concreet betekent dat vertrouwen in
God en in onze kleine voorspreker bij
God die me helpt om mijn relatie met
de mensen om me heen bij te stellen,
bevrijd van de angst om hun verwijten
en de verwachting van hun goedkeuring. Zo zal ons kleintje op zijn beurt
“ de steen zijn die de bouwers (dat zijn
wij, zijn ouders) hebben afgekeurd
maar die de hoeksteen is geworden (van
mijn relaties met mensen en in mijn
huwelijk in het bijzonder) (Mt. 21,42)

PESCHE

HET GULDEN
BOEK
In de zomer van 2015 hebben velen onder jullie de vakantiewoningen in Pesche
te midden van de natuur (her)ontdekt.
Sommigen hebben een woordje geschreven In het gastenboek.
Pesche is niet enkel een plaats om te
ontspannen met zijn twee of met het
hele gezin, maar ook een plek om anderen te ontmoeten en te delen. Om het
Gulden Gastenboek in te wijden stellen
we jullie hier een paar passages voor:

Dank u Heer voor de weg die al is afgelegd en voor de weg die nog komt…
Weg van bevrijding, Weg van Leven…

Dank, dank, dank voor jullie vriendelijkheid, al jullie cadeaus, jullie glimlach,
het gezellig verblijf! Ik hou van la Maternelle (= “het Kleuterklasje”; naam van een
van de appartementen, red.) en van al de
rest. We hebben een heerlijke vakantie gehad. Tot volgend jaar ten laatste!
C., T. en S.
We hebben een aangename tijd doorgebracht in la Maternelle, net de tijd die
we nodig hadden om eens met twee uit te
blazen. We komen zeker terug! Bedankt en
tot later!
Monique en Marie-Ange
We voelden ons net als thuis. Het was zelfs
beter dan thuis. Bij ons moeten we altijd
vooruit, vechten in een milieu waar auto’s,
de stad en kooplust ons achtervolgen. Dat
is alles. Wij laden onze batterijen op en
verlangen vurig terug te komen! Dank voor
alles!
Thierry, Luciane, Andrew, Jeanne

Goeiedag
Ja, we hebben een heerlijk verblijf gehad,
daarom zijn we langer gebleven dan voorzien. Het was daarbij ook prachtig weer.
Vooral de avonden waren super leuk: zonder TV, zonder computer. Zelfs de kinderen
hebben geen ogenblik gevraagd “Wat doen
zonder scherm?” Wat een geluk! Hartelijk
dank voor de hele organisatie.
Forough

We kwamen voor de 2e keer en het blijft
magisch! We laten een klein presentje achter in de keuken. Hartelijk dank!
Danielle en Luc
Lieve Jeannine en Marcel, dank voor jullie
onthaal en vriendelijkheid, we hebben veel
deugd gehad van ons verblijf. We hopen
binnenkort terug te kunnen komen! Moge
God jullie beschermen en helpen goed te
doen rondom jullie.
Karima en Nasera
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GOMA

GOMA

NIEUWS UIT GOMA
Op het moment dat ik deze regels schrijf,
bereiden we ons voor om voor een achttal dagen terug naar Goma te vertrekken.

Deze viering heeft dus een menselijk
leven, een kind gered, bovenop de genezing van vele innerlijke kwetsuren.

De plaatselijke verantwoordelijken
ondersteunen, de eerste Emmaüswegen evalueren, sommige onderdelen van de vorming opnieuw geven,
nieuwe parochies ontmoeten waar
Levensadem kan beginnen werken…
onze dagen zullen goed gevuld zijn!

Ik kan jullie vertellen dat dit kind
leeft in de buik van zijn moeder,
onder de bescherming van zijn vader. Ze weten dat ze genegenheid
en bescherming moeten geven.
Ik heb deze ouders naar hun pastoor doorverwezen. De parochie
bereidt hun kerkelijk huwelijk voor.

In afwachting volgt hier al een getuigenis
dat we deze zomer kregen van Alphonse,
de verantwoordelijke van Levensadem
ter plaatse. Het kwam onverwachts binnen op één van de zeldzame momenten
dat er mailverkeer mogelijk was, gezien
de vele stroomonderbrekingen ginder.

Misschien zijn er nog anderen, vooral
omdat niet iedereen de moed heeft om
over zo’n intieme dingen te praten.
Lof zij God
Alphonse en Consolata,
Goma –RDC

“Een jonge kerel had zijn verloofde zwanger gemaakt. Ze dachten de schande
voor beide families te kunnen vermijden
door te kiezen voor een abortus.
Nu was er net toen in hun parochie een
eucharistie voor wie een kind verloren
had tijdens de zwangerschap. Dat was
op 15 maart 2015. Ze waren van plan
om de abortus twee dagen later te laten doen. Ze was twee maand zwanger.

Wij hebben verteld over de motieven
voor deze viering, waarbij we speciaal
de nadruk legden op de beschermwaardigheid van elk leven, bovenop alles
wat te maken heeft met deze vieringen.
Tijdens deze eucharistie hebben die
twee jongelui hun beslissing veranderd.

Drie weken later vond de jongen de moed
om het verantwoordelijk koppel van Levensadem van die parochie te ontmoeten, om steun te vragen om deze moeilijke beslissing te kunnen waar maken
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VARIA

VARIA

WE ZOEKEN...
We zoeken een architect, bij
voorkeur uit de streek van Pesche,
Couvin, om ons te helpen bij de verbouwingen in ons vakantiecentrum.
Neem contact op met J. en
M. Philippe, 02 375 95 04

DRINGEND!
Babykleding eerste leeftijd, van
0-6 maand, kinderwagens, buggy’s, maxi-cosy’s, draagzakken,
schone slabbetjes, babyhanddoeken, lakens voor wieg en kinderwagen, badjes, verzorgingskussens…

Een nieuw begin

Renovatie in Pesche

Keza, sinds een paar jaar “moeder
van Levensadem” zou graag haar partner volgen naar Bamako in Mali en
tegelijk er ook haar beroep uitoefenen.

Sinds enkele jaren al hadden Marcel en
Jeannine Caron geconstateerd dat er vocht
infiltreerde in de gevel van de gebouwen in
Pesche.

Ze is kinderverzorgster en is van
plan in hun huis een crèche te openen. Daarvoor zoekt ze speelgoed
en spulletjes om psychomotoriek te
oefenen; dingen die gemakkelijk vervoerd en afgewassen kunnen worden.

Daarom waren we al twee jaar met vrijwilligers begonnen de pleisterlaag op de mooie
natuurstenen weg te kappen, want die
pleister was poreus. We konden dat doen
met een geleende stelling. Die moesten we
echter altijd weer afbreken en terug monteren om de tientallen meters van de gevel
te kunnen behandelen. Met veel moeite
is dat gelukt, maand na maand, want het
werk werd bijna exclusief gedaan door vrijwilligers die de 3e zaterdag van de maand
kwamen helpen.

Ze is net naar Mali vertrokken om de basis voor haar project te kunnen realiseren
en komt begin 2016 terug naar België.
Als er mensen zijn onder jullie die kunnen helpen om dit materiaal te vinden

Voor onze centrale antenne in Ukkel, de Frélaan 204: een vrijwilliger die houdt van tuinieren en die
ons af en toe wil komen helpen om de
tuin te onderhouden, 02 375 95 04

Nadien moesten de voegen uitgekapt worden, de gevel gezandstraald, en dan de stenen weer gevoegd met waterdicht cement.
Zeker nog een jaar of twee werk gezien de beperkte tijd die we hier konden aan besteden.
Maar dit was zonder de tussenkomst van
de Voorzienigheid en de geweldige vrijgevigheid van een vriendin van Levensadem
gerekend. Zij heeft de hele kost van de werken op zich genomen. Het werk is nu volledig
uitgevoerd door een professioneel bedrijf.

Mensen die in de anonimiteit elke dag willen bidden voor
een moeder, haar gezin en situatie. Neem contact op met Veva en Jo
03 449 48 26 / info@levensadem.be

Dank, duizend maal dank.

Foto Marcel Caron
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en te verzamelen, aarzel niet om contact
te nemen (03 449 48 26). Keza zoekt ook
een garage of opslagplaats om alles te
stockeren tot haar volgend vertrek. Misschien kent u iemand die zijn of haar garage gedurende een paar weken wil lenen?
Alvast van harte dank in haar naam.

Aarzel dus niet om enkele dagen te
komen verblijven, tijdens de schoolvakantiesofdaarbuiten,enbewonderdan
meteen de mooie gevel in natuursteen.
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BEDANKINGEN

FINANCIËN

U bent Levensadem!

DANK EN BESTE WENSEN
Lieve vrienden
Via dit tijdschrift willen we graag iedereen bedanken die heel genereus de werking van Levensadem financieel steunt.
Uw hulp laat ons toe om elke dag ‘in het
veld’ te luisteren naar de noden van gezinnen maar ook om getuige te zijn van
veel vreugde, genezingen, geboortes,
mensen die een nieuwe start nemen…
Op die manier zijn jullie discrete
deelgenoten van alle kleine wonderen die gebeuren bij Levensadem…

We hebben het acht maanden volgehouden, maar werden heel snel overspoeld door de administratieve taken
en het tijdschrift van vorig jaar liep
daardoor ook zeer grote vertraging op!
We hebben dus toch een nieuwe secretaresse gezocht en zo is Melissa bij ons
begonnen op 14 april 2015. Efficiënt en
goed georganiseerd heeft ze het achterstallige werk ingehaald en ze ondersteunt
ons goed bij alle administratieve taken.
Ze werkt op dinsdag, woensdag en
donderdag, van 8.30 u tot 16 u .

U bent Levensadem! Dus aarzel niet en geef vandaag nog aan je bank een doorlopende opdracht ten voordele van alle moeders en gezinnen die beroep deden op
Levensadem.
Van harte dank, ook aan allen die ons nu al trouw, soms al jarenlang, steunen.

DOORLOPENDE OPDRACHT
Rekeningnummer van de opdrachtgever:
Naam:
Straat + nr. + busnr.:
Postnummer:

Gemeente

Bedrag:

Dat betekent evenwel dat Levensadem een
bijkomende uitgave heeft van 20.000 euro
per jaar. Jullie giften zijn dus heel welkom.

Periodiciteit:
Data:

maandelijks

			

Aan jullie allen: onze beste wensen voor
een heel gelukkig en gezegend 2016.

Jacques en Micheline
Jo en Veva, Charles en Ghislaine,
Damien en Caroline.

O

tweemaandelijks

O

driemaandelijks

O

Gelieve de overschrijving uit te voeren telkens de ………… van de maand.
Eerste verrichting op ……./………/…………

Rekeningnummer van de begunstigde: kruis één van de mogelijkheden aan a.u.b.

O zonder fiscaal attest: BE29 0682 0636 1564 van Levensadem vzw, De Frélaan 204, 1180
O met fiscaal attest: BE14 3100 7989 8683 van Caritas secours, Slachthuislaan
		

in dit geval, mededeling toevoegen:

Opgemaakt te …………………

Brussel

28, 1000 Brussel

«732 107 LEVENSADEM»
op (datum) …………………..

Handtekening

Op een bepaalde leeftijd komt het verlangen soms op om de herinnering aan ons levend te
houden door een vzw die ons ter harte gaat, te steunen Bent u in dit geval en denkt u dat

Vorig jaar vertelden we jullie over onze financiële problemen en onze beslissing geen
nieuwe secretaresse meer aan te nemen.

Levensadem een organisatie is die de moeite waard is: praat erover met uw notaris. Alle
informatie vindt u op www.testament.be.
Levensadem is ook weerhouden als “goed doel” op de site van Donorinfo.
Donorinfo is in 2005 gestart als een stichting voor openbaar nut voor donateurs die in vertrouwen één of meer “goede doelen” wensen te ondersteunen. Donorinfo wil hen duidelijke
en betrouwbare informatie geven, transparant, onpartijdig en gratis. www.donorinfo.be
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Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be
Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffledevie.be
Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
bruxelles@souffledevie.be
Antenne de Namur
D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.be

Levensadem luistert, geeft informatie
en biedt hulp aan wie ongewenst of onverwacht zwanger is.
Levensadem geeft persoonlijke begeleiding aan wie een kindje
verloor
tijdens de zwangerschap.
Meer informatie vind je op
www.levensadem.be of www.souffledevie.be
24 uur/24 uur

Er is veel te doen geweest rond het “Salon van het Testament”. Bent u betrokken bij deze
problematiek en denkt u dat Levensadem een organisatie is die de moeite waard is: van
harte dank om aan ons te denken en om er in uw omgeving over te praten. Alle informatie
vindt u op www.testament.be.
Levensadem is ook weerhouden als “goed doel” op de site van Donorinfo.
Donorinfo is in 2005 gestart als een stichting voor openbaar nut voor donateurs die
in vertrouwen één of meer “goede doelen” wensen te ondersteunen. Donorinfo wil hen
duidelijke en betrouwbare informatie geven, transparant, onpartijdig en gratis. www.
donorinfo.be

