
Aan de gemeenteraad van Haarlem Haarlem, 15-2-2021

Geachte leden van de gemeenteraad.

Wij zijn een groepje katholieke christenen, onderdeel van een grotere gebedsgroep, die wegens 
coronamaatregelen niet meer in de Josephkerk, Jansstraat/Donkere Begijnhof bij elkaar kan komen.

Wij willen u onze mening laten horen over het debat, dat uw raad wil houden over het anti- 
abortusprotest rond de Bloemenhovekliniek. Zie het als bijdrage aan het debat, omdat wij vrezen dat 
de stem van in beginsel alle christenen niet gehoord zal worden. Welnu, de
antiabortusdemonstranten zouden te opdringerig zijn en daarom mogen ze niet meer in de buurt van 
de kliniek staan, opdat de kliniek ongestoord haar werk kan doen. Echter in onze opvatting is de 
huidige praktijk niet i.o.m. de beginselen van het christendom in al haar verschijningsvormen en van 
vele andere godsdiensten. Met circa 30.000 abortussen per jaar in Nederland lijkt het bijna een wijze 
van geboorteregeling te zijn, terwijl abortus in onze ogen het doden van leven is, welk leven begint 
bij de conceptie. Daarom kan o.i. abortus slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan worden. 
Deze brief is niet de plaats om op afwegingen in te gaan, maar het leven heeft o.i. objectief gezien al 
waarde ongeacht de totstandkoming, dus weegt zwaar. De vrouw is ook in onze opvatting wel baas 
in eigen buik - vrouwenemancipatie vinden wij sympathiek -, maar deze geldt alleen t.o.v. de mens, 
niet t.o.v. God . Zoals de huidige abortuspraktijk functioneert, vinden wij het ongewenste reclame, 
opdringerig zelfs, een uiting van hoogmoed en eigendunk van de mens tegenover de Schepper. 
Daarom is een zekere opdringerigheid van christelijke zijde passend.

Aan een verbod zullen wij ons moeten houden, maar wij kunnen ons er niet bij neerleggen. Het zal 
steeds een steen des aanstoots blijven. Wij vinden de minachting van de God, waarin wij geloven, 
stuitend. U wijsheid toewensend in uw debatten, tekenen wij namens de gebedsgroep.
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