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Colofon
Pro Life Nieuws is een uitgave van Pro Life Zorgverzekeringen.
Dit nieuwsmagazine verschijnt 1 keer per jaar.
Contact
U bereikt Pro Life op 033 422 81 88 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Adres
Postbus 709
3800 AS Amersfoort
U mag niets uit dit magazine kopiëren of verspreiden zonder toestemming
van Pro Life. Vanuit de inhoud kunt u geen rechten overnemen. Pro Life is
niet verantwoordelijk voor de gevolgen van druk- en typefouten.
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Onze belofte
Toegang tot christelijke zorg

Zorgen voor elkaar
We leven in een maatschappij waarin steeds meer van ons
wordt verwacht. Als oudere moeten we zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Als familielid of vriend moeten we mantelzorg bieden. Als medewerker moeten we ons regelmatig
bijscholen en werken tot ons 68e. Ook de kerk of het verenigingsleven moet op onze hulp kunnen rekenen. Er wordt van
ons verwacht dat we altijd ‘aan’ staan. Soms gaat dat niet meer,
al zouden we het nog zo graag willen.

We moeten steeds meer ballen in de lucht houden
De hoge verwachtingen vergen veel van ons. Nooit eerder
was het scheidingspercentage in Nederland zo hoog. En
hebben zoveel jonge mensen last van een burn-out. Steeds
meer ouderen voelen zich eenzaam. Zo eenzaam dat dit kan
leiden tot een wens om het leven te beëindigen. Zelf beslissen
over je levenseinde lijkt steeds meer geaccepteerd te worden.
Wat als je het leven als een wonder ziet? Moeten we dit leven
dan niet koesteren en er meer voor elkaar zijn?

We helpen u om er voor elkaar te zijn
We vergoeden niet alleen algemene en christelijke zorg. We
bieden ook hulp bij medisch ethische vragen, zorgadvies en

wachttijdbemiddeling. En we helpen u om er voor elkaar te
zijn. Voordat er verzekeringen waren moesten we bij ziekte, overlijden en ernstige gebeurtenissen op elkaars steun
rekenen. Nu we verzekeringen hebben, is de financiële kant
geregeld. Maar hebben we elkaar meer dan ooit nodig. In de
maatschappij waarin we nu leven, worden we steeds meer
teruggeworpen op onszelf. We moeten er voor elkaar zijn.
Is dat ook niet onze Bijbelse opdracht? Daarom willen wij u
daarbij helpen. Met praktische tips en ervaringen van anderen bij echtscheiding, burn-out, verslaving en eenzaamheid.
Deze leest u in Pro Life Mail, op de website, in de Liv en in dit
magazine. Zo zijn we er voor u en anderen, in elke levensfase.

Vanaf de zomer informeren we over relatietherapie
U kent vast wel iemand die in een relatiedip zit. Maar hoe
kunt u helpen en tot steun zijn? Veel mensen willen helpen, maar weten niet hoe. Met een filmpje laten we zien
wat u zelf kunt doen. En ook welke zorg een christelijke
relatietherapeut biedt. Op onze website plaatsen we hierover informatie en leest u welke vergoedingen Pro Life biedt.
Op deze manier zorgen we samen voor elkaar en geven we
toegang tot christelijke zorg
Pro Life Nieuws 3

In ons wijkje zorgen
wij voor elkaar!
Nicole woont in een leuk wijkje in een niet al te groot dorp. Op 1 vierkante
kilometer staan koophuizen, huurhuizen en seniorenwoningen door elkaar.
De buurtbewoners van Nicole zijn vooral ouderen. Met hulp van anderen
lukt het hen om nog thuis te wonen.
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In de wijk waar Nicole woont, rijden geen auto’s. Bewoners
parkeren hun auto’s in speciale vakken aan de rand van de
wijk. Hierdoor kunnen kinderen vrij spelen. En de oudere
bewoners genieten van de groene omgeving. Nicole:
“Toen mijn kinderen klein waren speelden ze in het speeltuintje. Ik dronk regelmatig met een van mijn oudere buurvrouwen een kopje koffie op het bankje. Zij ving mijn
kinderen op als ik in de file stond en later thuis kwam.
Nu helpt mijn zoon haar digitaal wegwijs te maken.
En loopt mijn dochter regelmatig bij haar binnen voor een
kopje thee.

Zorgen voor...
de buurtbewoners

Een van de vrouwen uit de buurt is nu 80 en heeft hartproblemen. Fietsen lukt niet meer zo makkelijk. De familie
komt wel langs, maar veel vrienden en kennissen vallen
langzaam weg. Ze woont naast een aantal andere ouderen.
Samen rommelen ze nog lekker aan. Toch merk je dat deze
ouderen steeds meer hulp nodig hebben. Ik heb regelmatig iemand bij mij in de auto om samen boodschappen te
halen. Een andere buurtbewoner redt zich nog met een
elektrische scootmobiel. Die heeft hij via de gemeente
gekregen. Zo kan hij toch nog naar de winkels of op bezoek
bij een vriend in het dorp. De oudste bewoonster van het
rijtje heeft meer hulp nodig. Eigenlijk moet zij naar een
verzorgingshuis. Doordat een andere bewoner hulp biedt,
lukt het thuis nog net. Hij helpt haar om boodschappen te
doen en houdt ‘een oogje in het zeil’. Ook heeft hij voor haar
regelmatig contact met de gemeente, de thuiszorg en de
huisarts.
Met hulp van buren en familie lukt het deze ouderen om
nog thuis te wonen. Veel bewoners zijn aangesloten op
WhatsApp buurtpreventie. Dat zorgt ervoor dat ze zich
veilig voelen. En hebben ze iemand nodig? Dan is er altijd
wel iemand in de buurt die even langs kan komen. Mijn
buurvrouw is blij dat ze in onze wijk woont. En dankbaar
voor alle hulp die ze krijgt. Een vriendin van haar woont in
een flat in Amsterdam. Deze oudere dame ziet haar familie
weinig. Ook komt ze bijna de deur niet meer uit. Ze zegt het
niet hardop, maar voor haar hoeft het leven niet meer. Ze is
sinds het overlijden van haar man al jaren alleen.
Als medewerker van Pro Life heb ik niet zoveel betekenis
in de wijk. Hooguit in december als iedereen de nieuwe
zorgpolis krijgt en er vragen over zijn. Of als buren zorgvragen hebben en geen idee hebben bij wie ze moeten zijn.
Dan lopen ze even langs. Als mens ben ik dankbaar dat we
in zo’n mooi wijkje wonen, waar iedereen om elkaar geeft.
Ik gun iedereen, jong en oud, zo’n wijkje!”

Nicole Bolweg, communicatieadviseur Pro Life

“Ik heb 5 handige links voor u.”
prolife.nl/zorgcoach

advies bij mantelzorg, pgb en wijkverpleging
regelhulp.nl

wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
npvzorg.nl/thuishulp

inzet van vrijwilligers voor praktische hulp
stichtinghip.nl

netwerk van christenen die vrijwillig hulp bieden
schuldhulpmaatje.nl

hulp op maat bij financiële problemen
Om privacyredenen ziet u geen foto’s van de echte personen.
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Pro Life scoort 1e plaats
in keurmerkonderzoek
Vanaf 2011 hebben we het Keurmerk
Klantgericht Verzekeren. De afgelopen 3
jaren zijn alle keurmerknormen opnieuw
beoordeeld. En met goed resultaat.

We zijn geslaagd en staan met
ruim 96% op nummer 1
In totaal hebben 38 verzekeraars het
keurmerk. Pro Life heeft de hoogste
score gehaald. En we kregen een beker
voor de beste score op het thema
Klantcontact.

Als keurmerkhouder moeten we
ons steeds verbeteren
Met welke verbetering helpen wij u echt?
Om dit te beoordelen doen we verschillende tevredenheidsonderzoeken.
Daaruit blijkt bijvoorbeeld hoge waardering voor de declaratieapp. Dat zorgt
ervoor dat we de dienstverlening via een
app verder uitbreiden.

Een verbeterpunt is de duidelijkheid van
het declaratieoverzicht. Verderop leest u
meer over deze en andere verbeteringen.

Via prolife.nl/digitalepost kunt u zich
aanmelden

U helpt ons door uw ervaring met
ons te delen
Na uw contact met onze Klantenservice vragen we soms naar uw ervaring.
We vinden het erg fijn als u uw ervaring
met ons deelt. Dit mag anoniem. U helpt
ons nog meer als u uw gegevens erbij
zet. Dan kunnen we beter zien wat de
situatie was. En of we nog iets kunnen
oplossen. We waarderen uw eerlijkheid.
Voelt u zich niet bezwaard.

Via Pro Life Mail blijft u op de
hoogte
We verwachten deze maand een nieuwe
app in gebruik te nemen. Via onze
digitale nieuwsbrief houden we u op
de hoogte. Ontvangt u deze nog niet?

Maarten Varkevisser, beleidsadviseur Pro Life

Declareer binnen 3 jaar
We raden aan om rekeningen van zorgkosten binnen 1 jaar in te dienen. Daarmee
voorkomt u een lagere vergoeding. U kunt rekeningen indienen tot 3 jaar na de
behandeldatum of leveringsdatum. Daarna betalen we de rekening niet meer.
Dit staat ook zo in het Burgerlijk Wetboek en geldt daarmee voor alle verzekeraars.
Heeft u bijvoorbeeld nog een rekening met behandeldatum 10 augustus 2015?
Dan kunt u die tot 10 augustus 2018 indienen
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Nieuw: Duidelijker declaratieoverzicht
Rekeningen die u zelf indient, zetten wij niet meer op 1 declaratieoverzicht met rekeningen die
zorgverleners indienen. U ziet het bedrag dat u krijgt en wat u betaalt apart. Dit trekken we niet van
elkaar af. Zo is het declaratieoverzicht veel duidelijker. Let op: vanaf een 2e herinnering trekken we
het bedrag dat u krijgt en wat u betaalt wel van elkaar af

Uitleg onderscheidende
vergoedingen
In het vergoedingenoverzicht herkent u onze onderscheidende vergoedingen aan 2 symbolen. We hebben een
symbool voor christelijke zorg en voor ethische principes.
Het Ichthusvisje betekent dat u kunt rekenen op christelijke
zorg. In elke fase van uw leven. Christelijke zorg gaat uit van
Bijbelse normen en waarden. Wij hebben hierover afspraken
gemaakt met zorgverleners. Het weegschaaltje betekent dat
we goed hebben gekeken of de vergoeding past binnen de
christelijke medische ethiek. Dit betekent dat we niet alle
zorg vergoeden. En dat we juist kiezen voor zorg die wel
verantwoord is. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gaf
ons het advies om dit nog duidelijker uit te leggen.
Op prolife.nl/uitlegsymbolen vindt u nu per vergoeding een
uitleg over wat de extra afspraken zijn. Of waarom we iets
niet vergoeden

Verbeteringen
Mijn Pro Life
Een verbetering in Mijn Pro Life is het samenvoegen
van informatie op 1 pagina. De informatie over uw zorgkosten stond op verschillende pagina’s. In Mijn Pro Life
is er nu 1 pagina voor declaraties, zorgverbruik en eigen
risico. Via filters kunt u kiezen welke gegevens u wel of
niet wilt zien. Zo vindt u sneller de gegevens die u zoekt.
Ook het downloaden van declaratiegegevens (pdf)
is verbeterd. De gegevens kunt u nu veel beter lezen.
En u kunt voortaan direct vanuit Mijn Pro Life chatten
met Klantenservice

Christelijke zorg

Ethische principes
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Zorgverzekering regelen
voor 18-jarigen

Je zorgverzekering
e
verandert vanaf je 18
Stel, je wordt 3 augustus 18 jaar. Lees wat je ongeveer kunt verwachten.

Juli

Juli

Augustus

Je krijgt een brief van ons
over de veranderingen in
je zorgverzekering.

We bellen voor advies
en kunnen dan gelijk je
verzekering voor je veranderen.

Vergeet niet dat je op toeslagen.nl
zorgtoeslag kan aanvragen als
je weinig inkomen hebt.

Augustus

September

September

Vergoedingen tot 18 jaar stoppen.
Een aanvullende (tandarts)verzekering
gaat in. En je hebt nu eigen risico.

Vanaf de 1e van de maand
na je 18e verjaardag
start de premiebetaling.

Je kunt veranderingen
doorgeven tot 30 dagen
na je verjaardag.

3

3
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Handige keuzehulp met uitleg
Wie gaat de premie betalen?
Voor de hoogte van de premie maakt het niet uit wie betaalt.
• Je ouders betalen en jij blijft meeverzekerd.
Je ouders kunnen de verzekering voor jou veranderen.
• Je betaalt zelf en sluit een eigen verzekering af.
Je kiest zelf welke verzekering je wilt en hoe je betaalt.

Welke collectieve korting?

Een tandartsverzekering?

Alle jongeren en studenten kunnen korting krijgen bij Pro Life.
• Studentenpolis via studentenverenigingen en
hogescholen*.
	Basisverzekering: 10%, aanvullende verzekering: 20% en
tandartsverzekering: 15%.
• Jongerenpolis voor alle jongeren tot 30 jaar en
studenten.
	Basisverzekering: 10%, aanvullende verzekering: 15% en
tandartsverzekering: 15%.

We hebben 3 tandartsverzekeringen van Small tot en met
Large.
• Ja, je hebt vaak kosten voor gaatjes en mondhygiëne.
	Wij vergoeden maximaal € 250,-, € 500,-, of € 1.000,per kalenderjaar.
•	
Nee, je verwacht alleen kosten voor controle en
misschien 1 klein gaatje.
	Het is vaak goedkoper om kosten voor controle en een
kleine vulling zelf te betalen.

Basisverzekering Principe Polis:
€ 107,51

Tand Small:
€ 11,86

Met korting en per persoon per maand.

Met korting en per persoon per maand.

Een aanvullende verzekering?

Vrijwillig eigen risico?

We hebben 4 aanvullende verzekeringen van Small tot en
met Extra Large.
• Ja, je verwacht kosten en je wilt graag zekerheid.
	In de Smallpolis heb je al vergoeding voor fysiotherapie
en goede buitenlanddekking.
•	
Nee, je verwacht geen kosten en durft het financiële
risico aan.
Let er op dat je dan bijvoorbeeld geen complete
buitenlanddekking hebt.

Je kunt kiezen voor € 100,- tot € 500,- extra eigen risico
bovenop het wettelijke eigen risico van € 385,-.
• Ja, met € 500,- extra eigen risico bespaar je
per maand € 20,- premie.
	Dit is in je nadeel als je meer dan € 625,- kosten hebt
vanuit de basisverzekering.
•	
Nee, je wilt voorkomen dat je bij hoge kosten
ineens veel zelf moet betalen.
Iedereen vanaf 18 jaar heeft wel wettelijk eigen risico.

Smallpolis studenten: € 6,00 /
jongeren: € 6,38

Principe Polis met € 885,- eigen
risico: € 87,51

Met korting en per persoon per maand.

Met korting en per persoon per maand.

* de studentenverenigingen en hogescholen zijn:
Studentenverenigingen
• C.S.F.R
• Depositum Custodi
• Ichthus

•
•
•

Navigators
S.S.R.- N.U.
VGS

Hogescholen
• Christelijke Hogeschool Ede
• Driestar Hogeschool
• Evangelische Hogeschool
• Theologische Universiteit Kampen

Bel ons voor advies:
033 422 81 88
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Ik wil graag mensen
ontmoeten

Wim van Rossum is accountmanager bij Pro Life. Of beter gezegd: een hele
enthousiaste accountmanager. “Ik vind het fijn om niet dagenlang achter een
bureau te hoeven zitten. Ik wil graag mensen ontmoeten en de unieke meerwaarde van Pro Life uitleggen. Het mooiste is dat ik ook nog eens een product
verkoop waar ik 100% achter sta.”
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Op kantoor
Afdeling Sales

Onze afdeling Sales bestaat uit 3 mensen: een accountmanager en 2 relatiebeheerders. U kunt Wim ontmoeten op
beurzen en evenementen waar Pro Life staat. Daar probeert
hij de bezoekers te overtuigen om een bewuste keuze te
maken voor Pro Life. Ook onderhoudt hij het contact met
tussenpersonen met wie wij samenwerken. En natuurlijk zit
hij aan tafel bij bedrijven, zorginstellingen, ledenorganisaties
en onderwijsinstellingen. Daarmee spreekt hij een collectieve overeenkomst af. In zo’n overeenkomst staat dat de
medewerkers of leden en hun gezinsleden korting krijgen
bij Pro Life. En soms ook extra vergoedingen. Veel van de
organisaties met wie wij mogen samenwerken, hebben een
christelijke identiteit. Dit is geen voorwaarde. Zo zijn er ook
werkgevers die Pro Life naast een andere zorgverzekeraar
aanbieden. Dit gebeurt als een deel van de medewerkers
een christelijke achtergrond heeft. Wim: “De jarenlange hoge
klanttevredenheid en het persoonlijke van Pro Life zijn vaak
ook doorslaggevend. Daardoor zijn veel organisaties bereid
om hun medewerkers of leden actief te informeren over
Pro Life. Ook als zij niet christelijk zijn.”
Voor het informeren van medewerkers en leden krijgt
Pro Life soms adresbestanden van de organisaties. Wim:
“Hier gingen we uiteraard al voorzichtig mee om. En de
regels hierover zijn zelfs nog verder aangescherpt. We hebben vanaf nu te maken met een nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beveiliging van
persoonsgegevens is nog belangrijker geworden dan het
al was. Het uitwisselen van adresbestanden moet precies
volgens de regels gebeuren. Want er geldt een hele hoge
boete op het lekken van persoonsgegevens. Om goed op
de hoogte te zijn, hebben alle medewerkers een kennistoets
en examen gedaan. Ook al onze bestanden en e-mails
hebben we gecontroleerd op persoonsgegevens. Een soort
digitale voorjaarsschoonmaak. Belangrijk, want we willen
het vertrouwen dat klanten in ons hebben niet beschamen.”

De wetgeving beschrijft ook hoe lang je sollicitatiebrieven
mag bewaren. Wim: “Dit moet binnen 4 weken gebeuren na
het einde van een sollicitatieproces. Daar weet ik alles van.
Ik ben betrokken bij het sollicitatieproces voor een nieuwe
manager van Pro Life. Abwin Luteijn maakte vanaf januari
de overstap naar Eleos. We hopen binnenkort onze nieuwe
manager aan u te kunnen voorstellen.”

AVG-weetje
Bij het ingaan van de nieuwe wet is er een Meldplicht
Datalekken. In de AVG zijn de boetes voor het lekken van
persoonsgegevens verzwaard. Vanaf 2018 is de boete
20 miljoen euro of tot 4% van de totale wereldwijde
jaaromzet. Daarnaast zijn er meer straffen, zoals het opleggen van een verwerkingsbeperking of -verbod.
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Een ongeluk in het
buitenland, wat nu?
U kijkt al weken uit naar uw vakantie. Eindelijk is het zover, u vertrekt naar het
buitenland. Daar geniet u volop van de eerste vakantiedagen. Dan gebeurt er
iets ergs. Tijdens een wandeling valt u en breekt u uw been. Op zo’n moment
denkt u vast niet aan uw verzekering. En wat u moet doen. Lees daarom nu
alvast deze informatie. Dan bent u goed voorbereid.
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In de praktijk
Naar het buitenland

Met een aanvullende verzekering bent u in het buitenland
goed verzekerd. U krijgt 100% vergoeding voor spoedeisende zorg. Dit is zorg die niet kan wachten tot u thuis
komt. Zonder aanvullende verzekering krijgt u vergoeding
tot het bedrag dat in Nederland standaard is. In landen waar
de zorg duur is, kunnen de kosten zo flink oplopen. Ook is
er dan geen vergoeding voor medische repatriëring. Dit is
onder medische begeleiding terugreizen naar Nederland
om opgenomen te worden. Of het vervoeren van een
overledene naar Nederland. Heeft u geen aanvullende
verzekering? Dan raden wij u aan om een reisverzekering te
nemen waarin medische zorg verzekerd is.

Bel Eurocross Assistance bij spoedeisende zorg:
0031 71 364 18 50
Als u in het buitenland met spoed zorg nodig heeft, is dat al
vervelend genoeg. Dan wilt u zich liever niet ook nog eens
bezighouden met al het geregel hieromheen. Bel altijd onze
alarmcentrale Eurocross Assistance. Wij nemen u praktische
zorgen uit handen. En wij rekenen in de meeste gevallen
direct af met de arts of het ziekenhuis.

In 7 landen heeft u een 111-formulier nodig
Op uw zorgpas staat op de achterkant de EHIC. Voor spoedeisende zorg in een EU-land is dit verzekeringsbewijs
meestal voldoende. Soms vraagt de zorgverlener om een
111-formulier. Deze heeft u alleen nodig in een staatsziekenhuis in deze 7 landen:
• Turkije
• Marokko
• Bosnië-Herzegovina
• Kaapverdië
• Montenegro
• Servië
• Tunesië

U hoeft het 111-formulier niet vooraf aan te vragen
Wij regelen het juiste verzekeringsbewijs op het moment
dat u het nodig heeft. Bel met Eurocross Assistance als u
spoedeisende zorg nodig heeft. Zij vertellen u welk verzekeringsbewijs de zorgverlener accepteert. Als het nodig is
sturen zij het 111-formulier direct naar het ziekenhuis

Geen spoed, wel direct zorg nodig?
Het kan zijn dat u in het buitenland bent en iets oploopt wat
direct behandeld moet worden. Bijvoorbeeld voor een oorontsteking of een kleine verwonding. Dan hoeft u Eurocross
niet te bellen. U kunt gewoon naar de dokter in het land
waar u verblijft. De kosten declareert u later.

3 handige tips
1.	Maak voor het regelen van zorg nooit gebruik van
een buitenlands bemiddelingsbureau. Dat kost u
alleen maar veel geld.
2.	Sla het nummer van de alarmcentrale Eurocross
Assistance op in uw telefoon: 0031 71 364 18 50.
Bij een ziekenhuisopname is het belangrijk dat u
dit binnen 24 uur meldt.
3.	Vergeet uw medische verklaring niet als u medicijnen gebruikt die onder de Opiumwet vallen.
Zonder verklaring mag u deze niet meenemen
naar het buitenland. Op hetcak.nl leest er meer
over en kunt u een verklaring aanvragen.
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Pro Life HELPT
Steun christelijke zorg met uw stem
Kies 1 van de 3 organisaties
Met onze actie de Pro Life Zorgcheque geven wij christelijke
zorgorganisaties een steuntje in de rug. Elk jaar kiezen wij
3 organisaties die samen € 10.000,- van Pro Life ontvangen.
Het bedrag per organisatie hangt af van het aantal stemmen
dat zij krijgen.

Welke organisatie gunt u uw stem?
De 3 organisaties waarop u dit jaar kunt stemmen zijn:
• Bartiméus Sonneheerdt geeft blinden en slechtzienden
de kans om mee te doen in onze maatschappij.
•	
Als kanker je raakt wil een schuilplaats zijn voor iedereen
die geraakt is door kanker.
•	
De Hoop helpt mensen met een verslaving of psychische
problemen op weg naar een nieuw leven.

De organisaties krijgen naast een Zorgcheque ook (media)
aandacht. Zo levert het de organisaties meer op dan alleen de
waarde van hun cheque.

Doe mee via prolife.nl/stemmen
Iedereen vanaf 18 jaar mag 1 keer stemmen. Zo steunen we
samen met u christelijke zorg

Op 1 maart reikten wij de Zorgcheques 2017 uit.
Dit gebeurde tijdens een live uitzending van de
Reformatorische Omroep.
De verdeling was: NPV: € 4.880,-, Er is hulp: € 3.160,en Prof Dr. G.A. Lindeboom Instituut : € 1.960,-.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Blinden en slechtzienden mogen op onze betrokkenheid
rekenen, zoals Jezus ook omzag naar Bartiméus. Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich er sterk voor dat mensen
met een visuele beperking gelijkwaardig kunnen meedoen
in onze maatschappij. Om dat te bereiken zijn aangepast
onderwijs, vernieuwende hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek hard nodig
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Als kanker je raakt
Als kanker je raakt biedt vanuit christelijke perspectief
begeleiding, advies, steun, troost en bemoediging
aan mensen die geraakt zijn door kanker. Ze bieden
een schuilplaats aan hen die dagelijks de gevolgen
ondervinden van kanker en worstelen met zingevings- en levensvragen; onder andere door het
organiseren van ontmoetingen

De Hoop
De Hoop helpt, vanuit haar Bijbelse missie, mensen met een
verslaving of psychische problemen. Zij gelooft dat er voor
iedereen een nieuw leven mogelijk is. De Hoop biedt zorg
die niet vergoed wordt en wel hard nodig is. Zoals pastorale
zorg, werkervaring zodat cliënten makkelijker weer een baan
kunnen vinden en de opvang in inloophuizen

Stem nu: ga naar prolife.nl/stemmen
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Stelling

Als christen mag je denken:
voor mij hoeft het leven niet meer.
Principes op de weegschaal
Via ‘Principes op de weegschaal’ delen we een prikkelende stelling.
Deze stelling geeft niet de mening van Pro Life weer. De stelling is
bedoeld om mensen te laten nadenken en praten over medisch
ethische onderwerpen.
Via onze website en Facebookpagina kunt u op de stelling reageren.
In Pro Life Mail en ons magazine Liv leest u reacties en interviews over
het onderwerp

Reageer op: prolife.nl/deweegschaal
552993-1804

