
baby's mag niet  

geboren worden

1 op de 7

Aankondiging  
Week van het Leven  
voor in nieuwsbrieven of in kerkbladen 



Te plaatsen op nieuwsbrief een week voor de collecte
Volgende week begint de Week van het Leven (zie ook www.weekvanhetleven.nl). Deze week is een 
initiatief van verschillende organisaties om de waarde van het (ongeboren) leven onder de aandacht 
van een breed publiek te brengen. Als gemeente staan wij voor de bescherming van het ongeboren 
kind. Daarom beginnen wij deze week met de ‘zondag voor het ongeboren leven’.  Tijdens de preek, het 
gebed en het kindermoment/kindernevendienst [doorhalen wat niet van toepassing is]. De collecte zal 
dan ook voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) zijn. Meer informatie is 
te vinden op www.vbok.nl/zondag.  

Te plaatsen op nieuwsbrief/beamer op de dag zelf als er 
geen gebruik van de power point gebruikt wordt 
Vandaag is het de ‘zondag voor het ongeboren leven’, onderdeel van de week van het leven. Tijdens de 
preek, het gebed en het kindermoment/kindernevendienst [indien van toepassing] zal hier aandacht 
voor zijn. Daarnaast is de opbrengst van de collecte bestemd voor de VBOK (zie ook www.vbok.nl/zon-
dag). Van harte bij u aanbevolen. 

Aankondiging Week van het Leven  
voor in nieuwsbrieven of in kerkbladen 

Te plaatsen in kerkblad in de weken voorafgaand aan de week
Het hartje van een ongeboren kind begint al bij 21 dagen te kloppen, wist u dat? Nog voordat de moeder 
weet dat ze zwanger is, klopt het hartje al. En toch worden 1 op de 7 zwangerschappen afgebroken. 
Daarom willen we als gemeente stilstaan bij de waarde van het ongeboren leven.

Wij geloven dat het leven door God gegeven is en dus beschermt moet worden, óók het ongeboren 
leven. Tegelijk weten we hoe moeilijk de situaties van vrouwen kunnen zijn die onbedoeld zwanger 
zijn geraakt en hoe ze soms in een dilemma zitten. De VBOK zet zich in voor vrouwen die zich in zulke 
situaties bevinden. Samen met hen gaan we hier op de zondag voor het leven mee aan de slag. 

Thema:   Wanneer begon jouw hart te kloppen. 
Wanneer:   Zondag 3 december
Wat:     Preek, gebed en kindermoment over het ongeboren leven [aanvullen waar nodig]. 

Collecte voor de VBOK. 
Meer informatie:  www.vbok.nl/zondag




