REACTIE VAN: MEVR. A. HOEK-VAN KOOTEN
SCHREEUW OM LEVEN

Geachte medewerker,
Heel attent van u om mij een digitaal exemplaar te sturen van het blad Bijbels Perspectief. Dit omdat mijn naam
(met foto) hierin genoemd wordt.
Ik heb het artikel gelezen en wil er in het kort toch even op reageren. Het lijkt wel alsof
alle mogelijke negatieve argumenten tegen vaccinatie bij elkaar geschraapt worden. Ze
worden 'onderbouwd' door mensen uit Verweggistan.
Heel goed om het volgende artikel te lezen:
https://www.nu.nl/coronavirus/6097360/dezeonwaarheden-over-de-coronavaccins-gaan-nurond.html

…“onderbouwd”
door mensen uit
Verweggistan.

Ondertussen voltrekt zich een ramp. Er zijn in
Nederland ruim 12.000 mensen overleden aan het
coronavirus. En dat geldt dan alleen voor die
Mevr. A. Hoek
mensen waarbij het virus middels testen is
vastgesteld. In het begin testte men nog weinig
vanwege onvoldoende capaciteit. Mogelijk dat het aantal sterfgevallen het dubbele is. Op dit moment heeft
ongeveer 10% van de bevolking antistoffen. Om beschermd te zijn moet minsten 70% van de bevolking
antistoffen hebben. Dus 7 x zoveel. Als we daar op moeten wachten zonder vaccinatie zal dat zeker nog 7 x
12.000 (en dus waarschijnlijk veel meer), zo rond de 100.000, sterfgevallen kosten.

Geen enkel medicijn is zonder bijwerkingen dus ook het covid vaccin niet. Bijna altijd vallen de bijwerkingen erg
mee zoals pijnlijke plek op de plaats van injecteren of wat hoofdpijn. Daar is men eerlijk over. Mensen die een
speciaal risico vormen zoals hypersensitieve mensen zullen niet worden gevaccineerd.
Ik wilde wel dat men zo keek naar het autoverkeer. Per jaar vallen er in de gehele wereld 1.25
miljoen verkeersslachtoffers (ondanks de vele, vele verkeersregels) en dat nog afgezien van nog veel meer
mensen die er blijvend en levenslang lichamelijk letsel aan overhouden.
Met vriendelijke groeten Alie Hoek - van Kooten
====================================================
Geachte mevrouw Hoek,
Dat zich (wereldwijd!) een ramp aan het voltrekt - een constatering die ik volkomen en volmondig met u deel - is,
als u het artikel nog eens zorgvuldig leest, niet het thema van het artikel.
Het artikel richt zich, op basis van uw ‘ondoordachte’ en niet met de Bijbel te rijmen spreken over ‘vaccin is een
cadeau van God’, op de ontwikkelde/in ontwikkeling zijnde covid-19 vaccins, die qua oorsprong en inhoud voor
de christen niet zondermeer te labelen zijn als Geschenk van God. Integendeel zelfs.
Jammer dat u dan meent ter zake kundige wetenschappers op badinerende wijze te moeten wegzetten als
komend uit ‘Verweggistan’ ten einde zo uw eigen onbijbelse en elke wetenschappelijke basis missende
uitlatingen te maskeren.
Het had u ‘als rolmodel’ voor orthodox reformatorisch Nederland gesierd om de in het artikel inhoudelijk
gemaakte kanttekeningen bij uw uitspraken Bijbels/wetenschappelijk te pareren.
Uw ten laatste uitkomen bij het autoverkeer en daarin vallende slachtoffers is al even misplaatst als het, in relatie
tot het vraagtekens zetten bij een covid-19 vaccin op basis van foetale cellijnen, wijzen op een op niet fairtrade
wijze oogsten van koffiebonen... (zo: onze ‘orthodox reformatorische’ ethicus Jochemsen).
Twee adviezen aan u: 1. denk na voor u iets schrijft/zegt, we zijn ook voor God verantwoording schuldig voor
wat we schrijven/zeggen en 2. lees wat een ander schrijft zorgvuldig(er), voor te reageren!
Met vriendelijke groet, J.G. Hoekstra.

Talloze organisatie, instelling en personen zijn vooraf aan het verschijnen van het artikel benaderd en
geïnformeerd en de nodige relevante vragen gesteld, zo ook Schreeuw om leven.
Een van de vragen was, vrij weergegeven: hoe staat u als
prolife organisatie en deelnemer aan de week van het
leven tegen over het gebruik van een op foetale cellijnen
ontwikkeld vaccin?
Weinigen durfden te reageren, wel o.a. Schreeuw om leven
zij schreef:

U stelt een scherpe en belangrijke vraag. U bent ook niet de eerste die ernaar informeert. Ook horen we
van andere pro-life organisaties, waar we regelmatig contact mee hebben, dat deze vraag steeds vaker
langskomt.
Het beste antwoord is misschien wel de beknopte samenvatting die Paul Lieverse schreef voor de
eerstvolgende editie van ons magazine Leef. Daarin behandelen we een aantal kijkersvragen die we
tijdens de Mars voor het Leven niet live konden beantwoorden. Eén kijkersvraag spitste zich toe op het
Covid-19 vaccin en het mogelijke gebruik van foetaal weefsel. Pijnarts Lieverse antwoord:
“Het klopt dat bij het vaccin tegen Corona dat nu in ontwikkeling is, gebruik gemaakt wordt van een
"cellijn" die verkregen is van een abortus vele jaren geleden. De meeste christelijke ethici en artsen
menen dat die abortus toen en de research van nu met die gekloonde cellen zo ver van elkaar
verwijderd zijn dat er geen beletsel is tegen het dankbaar gebruik mogen maken van dit vaccin. Zit er
dan niet enige spanning hieromtrent? Jawel. Maar door die verre link vind ook ik het passen bij het
zo heilig en veilig mogelijk moeten handelen in de gebrokenheid van ons bestaan, totdat Hij komt.”
Ik hoop dat u met dit antwoord uit de voeten kunt. U kunt ons altijd weer benaderen indien u nog vragen
heeft.

Van de publicatie op de website zijn in het artikel genoemde partijen vooraf verwittigd, ook Schreeuw
om leven. Haar reactie was:

Dank u voor uw document.
Ik zou het fijn vinden als Schreeuw om Leven niet genoemd wordt. Wat wij erover
hebben geschreven is immers summier en (voor zover ik weet) enkel een citaat
van één van de tafelgasten tijdens de Mars voor het Leven. Dat is dus niet de
stem van Schreeuw om Leven, aangezien die persoon hier niet werkt.
Onze stichting verkeert momenteel in onrustig weer, u heeft daar vast e.e.a. van
meegekregen. Daarom hebben wij ons nog niet zorgvuldig kunnen buigen over
deze ingewikkelde zaak. In ons eigen onderzoek zullen we onder meer uw stuk –
dat ik er goed en gedegen uit vind zien – meenemen.
Met vriendelijke groet,
Dhr. C. Develing

Er werd in beide mails ondertekend met: Chris Develing

Het antwoord op dhr. Develing vindt u op de volgende pagina.

Geachte heer Develing (Schreeuw om leven),
Het artikel staat inmiddels online en uw stichting is genoemd vanwege uw verwijzen naar/beroepen
op de pijnarts Lieverse die, geheel in de lijn van de ‘orthodox reformatorische’ ethicus Jochemsen,
een niet onder de noemer christelijke ethiek te vangen, cq met de Bijbel te verenigen positiekeuze
vertegenwoordigt.
Het moet uiterst curieus genoemd worden dat u vervolgens aangeeft dat dit citaat komt van ‘één van
de tafelgasten tijdens de mars voor het leven’. Waarom sluit u dan zelf uw eerste mail af met: ‘Ik hoop
dat u met dit antwoord uit de voeten kunt’. Bovendien is dezelfde positiekeuze zonder commentaar
opgenomen in uw blad ‘Leef’ (pag. 17) Kortom u wekt(e) meer dan alleen de suggestie dat dit ook de
positiekeuze van Schreeuw om leven is.
Mogelijk zal een dergelijke positiekeuze Schreeuw om leven nog meer zwaar weer opleveren. Dat u
aangeeft dat Schreeuw om leven zich opnieuw in deze wil bezinnen is een positieve zaak.
Mijn advies zou zijn, baseer u dan in Gods naam niet op het NPV (zoals ook gesuggereerd in een van
de mails), zij laat zich aantoonbaar ondoordacht en blindelings leiden door de ‘ethicus’ Jochemsen,
die in deze in zijn uitingen duidelijk niet orthodox en al evenmin reformatorisch genoemd kan en mag
worden. Kies voor het leven!

Met vriendelijke groet,
J.G. Hoekstra

Een enkele kanttekening bij dr. L. Palevsky
In het artikel wordt verwezen naar dr. L. Palevsky. Dit verwijzen houdt allerminst in dat er wordt ingestemd
met zijn zondermeer afwijzen van elke vorm van vaccineren; ook met zijn holistische aanpak van medische
problemen, zoals door hem voorgestaan, wordt niet ingestemd. Er is alleen naar hem verwezen omdat hij
grondig studie heeft gedaan naar de reële gevaren van vaccinatie met vaccins ala Pfizer en Moderna. Wat
dat aangaat, is hij nadrukkelijk een onplezierige luis in de pels van de farmaceuten.
Naast het geluid van Palevsky zijn tal van soortgelijke geluiden uit medische hoek te horen. Een
gewaarschuwd man telt voor twee. Het valt te betreuren dat aan dit soort geluiden nauwelijks serieuze
aandacht wordt geschonken.

