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PERSBERICHT 
 
 
 
Datum: 28 juni 2021 
 
Betreft: Pro-Life werk in Nederland 
            Pater Koopman Stichting 
     
 
 
 
De in 1973 door wijlen pater Jan Koopman s.s.s. opgerichte Stichting Recht 
Zonder Onderscheid gaat vanaf deze maand verder onder de naam: Pater 
Koopman Stichting. Ook zijn de werkzaamheden van de stichting uitgebreid. 
 
Het doel van de stichting was al vanaf de oprichting ‘de onschendbaarheid van 
de persoonlijke waardigheid -vanaf het moment van bevruchting tot aan de 
natuurlijke dood- terug te brengen in ieders bewustzijn’.  
Juist ook in de huidige samenleving wil de Pater Koopman Stichting op 
liefdevolle en praktische wijze deze boodschap verkondigen én handvaten 
aandragen hoe hierover in gesprek gegaan kan worden. 
 
Dit houdt o.a. in dat: 
 

• De Nationale Gebedsdag voor het Leven in september (dit jaar op 
dinsdag 28 september 2021) vanaf dit jaar daarom een uitgebreider 
programma krijgt met o.a. een facultatief workshop programma. 

 
• Er naast de Nationale Gebedsdag ook Pro-Life ontmoetingsdagen 

specifiek voor Priesters en Religieuzen zullen worden georganiseerd 
(voor het eerst op woensdag 15 september 2021). 

 
• De Pater Koopman Stichting vanaf dit jaar –samen met de NPV, Schreeuw 

om Leven, SGP, ChristenUnie en de RMU- deel uitmaakt van het Kernteam 
van het inmiddels bekende initiatief de Week van het Leven (dit jaar 
gehouden van 6-13 november 2021).1 

 
• Er ten behoeve van de Week van het Leven door de Pater Koopman 

Stichting materiaal wordt ontwikkeld dat ingezet kan worden in parochies, 
thuis etc. zodat de betrokkenheid bij de Week van het Leven kan groeien 
en we eensgezind en verbonden met onze protestantse medebroeders en 
zusters mogen opkomen voor het ongeboren leven. 
 

• De Pater Koopman stichting het werk van Pater Koopman verder zal 
voortzetten door het aanbieden van vernieuwd (gedrukt en digitaal) 
informatiemateriaal, het verzorgen van trainingen, cursussen, 

 
1 Voor meer informatie, zie: www.weekvanhetleven.nl 
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(informatie)bijeenkomsten etc. en samenwerkingen aan te gaan met 
andere organisaties welke zich inzetten voor eenzelfde doel. 
 
Hiermee wil de Pater Koopman Stichting concrete handvaten 
aandragen voor zowel zij die werkzaam zijn in het pastoraat alsook 
leken, om ook in hun eigen omgeving op vruchtbare wijze met mensen in 
gesprek te kunnen gaan. 
 

• De Pater Koopman Stichting Stichting Samen voor het Leven2 
ondersteunt. Deze stichting biedt steun aan (zwangere) vrouwen die zich 
in een crisissituatie bevinden. 
 

 
 
Om al deze werkzaamheden te verwezenlijken heeft het bestuur van de Pater 
Koopman Stichting - Jan de Hommel en Frans van Winden; naaste medewerkers 
van wijlen pater Jan Koopman s.s.s.- ondergetekende als projectcoördinator 
aangesteld. 
 
Voor nadere toelichting/vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Hopende u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
namens de Pater Koopman Stichting, 
William Higgins 
  
06 29 95 19 55 
w.higgins@paterkoopmanstichting.nl 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
2 Voor meer informatie zie: www.samenvoorhetleven.nl  
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Veelgestelde vragen 

Waar hoort de Pater Koopman Stichting bij? 
De Pater Koopman Stichting is een op zichzelf staande stichting die (juridisch) 
niet verbonden is aan andere stichtingen. 
De Pater Koopman Stichting heeft zich evenwel o.a. tot doel gesteld dienstbaar 
te willen zijn aan de Katholieke kerk in Nederland en Vlaanderen.  

Is de Pater Koopman Stichting een nieuwe stichting? 
Nee. Alleen de naam van stichting is gewijzigd. Alle andere gegevens 
(doelomschrijving, KvK-nummer, adres, bestuur etc.) zijn ongewijzigd gebleven. 

Is de Pater Koopman Stichting hetzelfde als Stirezo? 
Nee. De Pater Koopman Stichting is in 1973 door wijlen Pater Jan Koopman 
s.s.s. opgericht. Bij oprichting had de stichting de naam ‘Stichting Recht Zonder 
Onderscheid’, deze naam werd vaak afgekort tot Stirezo. De pro-life campagne 
die de naam Stirezo draagt heeft een eigen doelstelling en wordt (al 
verschillende jaren) door Stichting Civitas Christiana gevoerd. 

Gaat de Pater Koopman Stichting petities opstellen/delen? 
In principe is dit niet waar de Pater Koopman Stichting zich op richt. Er zijn 
reeds verschillende andere initiatieven welke zich richten op politieke 
beïnvloeding/actievoering. De Pater Koopman Stichting wil met haar werk 
dienstbaar zijn aan de Katholieke(n) (Kerk) in Nederland en Vlaanderen en op 
liefdevolle en praktische wijze de boodschap van de onschendbaarheid van de 
persoonlijke waardigheid -vanaf het moment van bevruchting tot aan de 
natuurlijke dood- verkondigen. D.m.v. (ver)nieuw(end) materiaal wil de stichting 
daarbij handvaten aandragen hoe hierover in gesprek gegaan kan worden. 
 

Wanneer er echter vanuit de organisatie van de Week van het Leven petities 
worden opgezet zal de Pater Koopman Stichting die –als zijnde lid van het 
kernteam- uiteraard wel delen. 


