Gebedswake voor het Leven

Eerherstel

Toewijding

Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de kleinste
van Mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor Mij
gedaan. (Matteüs 25:40)

Wij zijn een vereniging die liefdevol en biddend aanwezig wil
zijn aan abortuscentra, waar Gods kinderen ter dood worden
gebracht. We verenigen ons in solidariteit met deze
slachtoffers.

Uitnodiging Eerste Zaterdag Van De Maand

Ter nagedachtenis van de talloze kinderen die in de
moederschoot werden vermoord, houden de Helpers van
Gods Geliefde Kinderen op elke eerste zaterdag van de
maand (van 10u tot 12u) een gebedswake aan verschillende
abortuscentra in Vlaanderen.
Wij willen echter op geen enkele manier de vrouwen die een
abortus hebben ondergaan en/of overwegen veroordelen,
maar wij willen hen helpen en bidden voor hen.
We bidden voor de bekering, vergiffenis en heling van de
ouders van alle geaborteerde kinderen en voor die van hun
familie en vriendenkring, indien zij hen niet zouden hebben
gesteund om te kiezen voor het leven.
We bidden ook voor de bekering en vergiffenis van alle
mensen die in een abortuscentrum werken; alle
voorstanders van abortus; onze regering, die deze cultuur
van de dood ondersteunt; de hele samenleving, die
stilzwijgend deze massale kindermoorden gedoogt en de
Kerk, opdat zij met Gods Vuur het Evangelie van het Leven
mag verkondigen.
We bidden dat abortus stopt.
We kiezen ervoor om te bidden in het openbaar. Christus,
die bij elke abortus Zijn doodstrijd opnieuw beleeft, werd
vernederd in het openbaar en daarom moet ook ons
eerherstel openbaar zijn. Ook omdat de geaborteerde
kinderen in het verborgene van hun leven werden beroofd,
moet ons eerherstel daartegenover heel zichtbaar zijn en
aan de plaats van het delict.

Dat ongeboren kinderen ook kinderen van God zijn, weten
we uit de Bijbel:
Mijn diepste wezen kent voor U geen geheimen, zelfs niet
toen ik in het verborgene werd gemaakt, mijn levensdraden
in de schoot gevlochten werden. (Psalm 139:15)
Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al
uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al
aan Mij gewijd. (Jeremia 1:5)
De massale abortussen in onze samenleving zijn een grote
belediging voor God, die de Vader van alle leven is. Abortus
is een doodzonde die Gods Wraak oproept:
En de HEER zei: ‘Wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het
bloed van uw broer uit de aarde naar Mij schreeuwt!’
(Genesis 4:10)
Om Gods Toorn over onze doodscultuur te bedaren,
brengen we eerherstel door vol liefde en vertrouwen te
bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid:
Eeuwige Vader, ik offer U op, het Lichaam en Bloed, de
Ziel en de Godheid van Uw Welbeminde Zoon, Onze
Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en
die van de hele wereld.
Door het smartelijk lijden van Uw Zoon Jezus, wees
Barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

We bidden dat de Goddelijke Barmhartigheid grote genaden
mag uitstorten over dit land, opdat de cultuur van het leven
mag opleven en onze natie werkelijk mag uitgroeien tot een
beschaving van Liefde.

In naam van alle ongeboren kinderen: BEDANKT!

Naast eerherstel brengen, willen wij ons ook volledig
toewijden aan Maria.
Deze toewijding bestaat (kort samengevat) uit vijf punten:
Eucharistie, Biecht, Rozenkrans, Aanbidding en Trouw

De Toewijding
aan Maria is het
kloppend hart
van onze inzet
voor het
ongeboren
leven.

Eerste Zaterdag Toewijding
De wens voor een Eerste Zaterdag Toewijding werd door de
Heilige Maagd Maria in 1917 aan de drie kinderen te Fatima
onthuld. Op 10 december 1925, onthulde de Maagd meer
details over de toewijding aan Zuster Lucia. Sindsdien
verspreidde de toewijding zich over de hele wereld op de
dag (zaterdag) dat de Kerk traditioneel de Heilige Maagd
viert.
De toewijding omvat de volgende handelingen op vijf
opeenvolgende eerste zaterdagen met de specifieke intentie
tot eerherstel voor de beledigingen tegen de Heilige Maagd:

Alle katholieken kunnen hun Rozenkrans meebrengen naar
de gebedswake en onze protestantse vrienden een Bijbel of
Psalmenboek. We bidden elk afzonderlijk, op een kleine
afstand van elkaar, op onze eigen manier. We willen dit
doen in alle sereniteit.

Wilt u de eerste zaterdag van de maand met ons mee
komen bidden?
Wilt u deze belangrijke intentie dagelijks vurig in gebed
aan God toevertrouwen?
Wilt u in uw dagelijkse leven een stem zijn voor de
ongeboren stemlozen?

Onder het motto "We hebben geen medewerkers nodig
voor Pro-Life. Maar! We hebben medewerkers, die zich
toewijden aan het Onbevlekt Hart van Onze-LieveVrouw, nodig voor Pro-Life!" gaat onze ‘Gebedswake voor
het Leven' telkens door op de eerste zaterdag van de
maand.

Als we de abortusgenocide zullen overwinnen, dan zal dit
enkel aan ons gebed te danken zijn:
Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar
tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten
van het kwaad in de hemelse regionen. (Efeziërs 6:12)

1. Ga te biecht (binnen 8 dagen voor of na de eerste
zaterdag);
2. Ontvang de Heilige Communie;
3. Bid de (vijftien tientjes van de) Rozenkrans;
4. ‘Blijf vijftien minuten bij Mij terwijl u vijftien mysteries van
de Rozenkrans overdenkt’ (afzonderlijk van de Rozenkrans
zelf, bij voorkeur in de Aanwezigheid van de Heer in het
Tabernakel).
Een aparte brochure met meer info over de Toewijding is
verkrijgbaar bij ons. Vraag ernaar!
Dit werk staat onder de bescherming van Onze-LieveVrouw. Het is een grote genade te mogen meewerken
met Onze-Lieve-Vrouw.

Steun ons alstublieft met een milde gift!

Gebedswake voor het Leven
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elke eerste zaterdag van 10u tot 12u
Antwerpen

Indien we abortus willen stoppen, moeten we een waardig
alternatief kunnen bieden aan vrouwen in nood.
We hebben hiervoor uw financiële hulp hard nodig!
Bedankt voor uw gulle bijdrage!

Dr. Willy Peers Centrum
Rooseveltplaats 12
2000 Antwerpen

TIP: U kunt ook maandelijks via domiciliëring een bedrag op onze
rekening storten. Alle hulp is welkom!
Sidewalk Counseling

Steun voor zwangere vrouwen

Gent
Kollektief Anticonceptie
Lieven De Winnestraat 65
9000 Gent

Bent u geroepen om vrouwen in nood te
helpen en mensenlevens te redden?
Sidewalk Counseling
Hulpverlening voor vrouwen die ongepland zwanger zijn
We proberen de vrouwen die naar het abortuscentrum
komen op te vangen en vragen hen om hun beslissing te
heroverwegen. Op het laatste moment willen we hen toch
nog een alternatief aanreiken voor abortus. We willen hen al
ons medeleven voor hun vaak heel moeilijke situatie
aanbieden en zoeken van daaruit een weg hoe we hen
kunnen helpen. Hiervoor is het van uiterst belang dat we
naar hen toe werkelijk kunnen overbrengen dat we echt om
hen geven. Anders dienen al onze inspanningen tot niks!
Het is verrassend dat de vrouw meestal heel weinig feitelijke
informatie krijgt over wat er gebeurt bij een abortus. We
willen haar informeren over de biologische ontwikkeling in
haar schoot en haar helpen begrijpen dat de abortus haar
kindje zal doden. Daarnaast willen we ook waarschuwen
over de lichamelijke en psychologische schade die abortus
aan haar kan veroorzaken. We voorzien de vrouwen ook van
een folder waarin we naar alle beschikbare hulp
doorverwijzen: financieel, medisch en geestelijk.

Wees niet bang om uit te gaan naar de straten, de pleinen
en naar de openbare plaatsen van steden en dorpen, zoals
de eerste Apostelen, die Christus en de Blijde Boodschap
van het heil predikten. Dit is geen tijd om zich te schamen
voor het Evangelie (vgl. Rom 1:16). Het is de tijd om het
Evangelie van de daken te verkondigen (vgl. Mt 10:27).

Pro-Life!
Just do it!

Als we de vrouwen helpen, dan redden we de kinderen!
Is dit cruciale engagement iets voor u?
Info: Dries Goethals - goethalsdries@hotmail.com - 0486.116.904

www.helpersvlaanderen.org
www.facebook.com/helpers.van.gods.geliefde.kinderen

Verantwoordelijke Uitgever: Dries Goethals
Zilverbergstraat 29 – 8792 Desselgem – goethalsdries@hotmail.com – 0486.116.904
NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN AUB.
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