
Bericht voor de media: 

 

IK EN MIJN LEVEN 
 

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan 

maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe 

verloopt een euthanasie? 

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in 

Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier 

verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De 

avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) 

en tenslotte door kardinaal W. Eijk.  

 Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet 

doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar 

euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen?   

 Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts 

en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten 

en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te 

beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie? 

 Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of 

de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de 

bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid 

van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving? 

 Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij 

stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? 

Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige 

steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is 

theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie. 

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en 

bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het 

volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf 

de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen 

wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en 

vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen. 

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden  

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080), D. Koersvelt (dick.koersvelt@casema.nl) 

 


