
Nieuwsbrief Pater Koopman Stichting september 2021 
 
 
Beste broeder/zuster in Christus, 
  
Met veel vreugde kijken we terug op een geslaagde NationaleGebedsdag voor 
het Levenafgelopen dinsdag in Den Haag. 
Met ongeveer 120 mensen hebben weeendag van gebed, studie en bezinning 
beleefd. 
 

 
  
Programma 
Het programma bestond uit twee gesplitste ochtendonderdelen: 

 

Het reguliere programma 
vond plaats bij de Blauwe 
Zusters in de Kapel van de H. 
Anthonius van Padua, waarbij 
er een lezing van Ddr. 
Mariéle Wulf* was. 

 

 

Het jongerenprogramma vond plaats in de 
Maria ter Hove zaal van de Jacobus de 
Meerdere Kerk en werd verzorgd door de 
Dominicanessen van de H. Cecilia* met een 
bijdrage van ProLife Europe* en Samen-
Leven*. 

 

 



 

De ochtendprogramma’s werden afgesloten met de lunch, waarna beide groepen 
te voet vertrokken naar de Hofplaats waar zij samenkwamen en Mgr. De Jong 
voorging in rozenkransgebed. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gedurende dit gebed (waarbij er gelijktijdig 
in de Kapel van de H. Anthonius van Padua 
aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
plaatsvond) vonden er gesprekken met 
passanten plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook bracht Kees van der Staaij van de SGP een kort bezoek aan de Hofplaats 
om alle aanwezigen te bedanken voor hun inzet om ieder jaar terug te keren 
naar Den Haag en aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het 
leven, met name het ongeboren leven. 

 

Aansluitend sloten we de dag afmet een Heilige Mis in de Sint Jakobus de 
Meerdere kerk waarin Mgr. De Jongvoorging als hoofdcelebrant. 

Doel 
Doel van de Nationale Gebedsdag voor het Leven is om jaarlijks -in de 
voetsporen van Pater Koopman- in Den Haag aandacht te vragen voor de 
beschermwaardigheid van het leven. Naaste medewerker van Pater Koopman 
van het eerste uur en bestuurder van de Pater Koopman Stichting, Frans van 
Winden was hierbij uiteraard ook aanwezig. 

Dankwoord 
Via deze weg bedanken we graag hartelijkde vele mensen diezich zo hebben 
ingezet om deze dagmogelijk te maken: 
  
-Mgr. De Jong; voor zijn voorgang bij het rozenkransgebed, deuitleg en inzichten 
bij de mysteries van de rozenkrans, inspirerende preek tijdensde Heilige Misen 
onophoudende inzet voor het ongeboren leven; 
-ddr. Mariéle Wulf; voor haar uitstekendelezingover dewaarde van het leven; 
-de Dominicanessen van de H. Cecilia; voor hun inzet voorhet 
jongerenprogramma en hun aanstekelijke vriendelijkheid; 



- de vertegenwoordigers van Samen-Leven en ProLife Europe; voor hun inzet en 
getuigenis; 
-het rectoraat van de Kapel van de H. Anthonius van Padua en de Blauwe 
Zusters te Den Haag; voor hun gastvrijheid en inspirerende, dienende houding; 
-Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag, koor, koster, acolieten en anderen; 
voor hun gastvrijheid in de Sint Jakobus de Meerdere kerk, ondersteuningen 
verdere medewerking; 
-Kees van der Staaij van de SGP; voor zijn woord van waardering en 
aanmoediging in onze gezamenlijke strijd voor de waardigheid van alle menselijk 
leven; 
-Alle vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor de organisatie en de 
goede verloop van deze dag, en; 
- Alle aanwezigen én alle die zich thuis in gebed met ons verbonden hebben 
geweten gedurende deze dag. 
  
Evaluatie 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen via onderstaande 
link een evaluatieformulier in te vullen*. Ook indien u (dit jaar) niet aanwezig 
was nodigen we u van harte uit het formulier in te vullen. 
  
De resultaten van deze evaluatie zullen we meenemen in onze eigen evaluatie 
en aldus bij de organisatie van de Nationale Gebedsdag voor het Leven in 2022. 
  
Hartelijk dank bij voorbaat voor uw medewerking. 
  
Week van het Leven 
We blikken nu vooruit naar de Week van het Leven (6-13 november 2021)*. De 
Pater Koopman Stichting maakt samen met NVP, SGP, CU, RMU en Schreeuw 
om Leven, deel uit van het kernteam van de Week van het Leven. 
 

 

Op dit moment kan er online gestemd worden op (en gedoneerd worden voor) 2 
uitgewerkte campagnes. De campagne met de meeste stemmen zal in de Week 
van het Leven op nationale radio en televisie worden uitgezonden. 



Vooruitlopend op en gedurende de Week van het Leven vinden er verschillende 
activiteiten plaats. 

Zo organiseert de Pater Koopman Stichting vooruitlopend op de Week van het 
Leven op donderdag 4 november een Pro-Life Ontmoetingsdag, specifiek voor 
priesters en religieuzen. 

Over de Week van het Leven en de verschillende activiteiten leest u meer in 
onze volgende nieuwsbrief. 

Flyers 
Wilt u het werk van de Pater Koopman Stichting ook in uw eigen omgeving 
onder de aandacht brengen? Stuur een email naar 
info@paterkoopmanstichting.nl en wij sturen u een stapel flyers op om te 
verspreiden! 

Steun de Pater Koopman Stichting 
Het werk van de Pater Koopman Stichting kan enkel met uw steun worden 
voortgezet en uitgebreid. Dit kan door middel van gebed, een financiële bijdrage 
óf praktische inzet. 

De Pater Koopman Stichting financieel ondersteunen? 
Maak een bijdrage over via uw bank naar IBAN NL19 ABNA 0460326910.Bij 
voorbaat dank voor uw bijdrage! 

Wilt u zich op praktische wijze inzetten voor de stichting? 
Stuur een korte motivatie naar info@paterkoopmanstichting.nl. 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Links 
*https://www.tilburguniversity.edu/staff/c-m-wulf 
*https://www.dominicanessensittard.org 
*https://prolifeeurope.org/ 
*www.samenvoorhetleven.nl 
*https://forms.office.com/r/eZqd26fY7u 
*https://paterkoopmanstichting.nl/week-van-het-leven/ 
 
Voelt u vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar anderen. Zij kunnen zich zelf op deze nieuwsbrief abonneren 

door zich via de website in te schrijven. 
Wilt u zelf deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een email naar info@paterkoopmanstichting.nl 

met in het onderwerp 'uitschrijven nieuwsbrief' en wij verwijderen u uit ons bestand. 
 
William Higgins 
Projectcoördinator 
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