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Geachte heer / mevrouw 
 
We willen graag met u nadenken over de laatste levensfase van mensen. Daarvoor hebben 
we een bijeenkomst belegd met professionals en andere geïnteresseerden op woensdag 15 
februari 2017 van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 
3818 JC Amersfoort.  
 
We nodigen u hierbij expliciet uit om uw deskundigheid en uw ervaringen in te brengen. 
 
De discussie over het voltooide leven is de laatste tijd een veelgehoord onderwerp in 
verschillende media. Meestal wordt dit onderwerp bekeken vanuit het perspectief van hen 
die de mogelijkheid willen hebben om hun leven op een door hun gewenst moment te 
beëindigen. Hierbij raakt het verschil tussen de mogelijkheden tot euthanasie binnen de 
huidige wet, euthanasie bij wilsonbekwame mensen en het zelfgekozen levenseinde zonder 
medische onderliggend lijden steeds verder ondergesneeuwd. De kernwaarden van de 
euthanasiewet dreigen ten onder te gaan in een roep op zelfbeschikking. Wat overblijft is 
de een stelling waarvan bijna niemand meer denkt dat hij niet waar is; ‘als ik dood wil dan 
moet ik toch dood kunnen!’ 
 
In de week van de euthanasie wil de Raad van Kerken een bijdrage leveren aan het 
maatschappelijk debat. Niet vanuit het dogma, maar vanuit de waarden van de kerk en het 
goede gesprek. Want waarom zouden mensen niet dood mogen als ze dat zelf zouden 
willen? Wat is de waarde van de euthanasiewet? 
 
We zien het niet zozeer als onze taak om een algemene stelling te betrekken, maar vinden 
het zinvol om het gesprek indringend te voeren hoe we als samenleving met de laatste 
levensfase omgaan, waarbij het feitelijke levenseinde een onderdeel is van een breder 
gesprek. De vraagstukken rond het zelfgekozen levenseinde zijn breder dan de 
enkelvoudige boodschap die nu vaak klinkt.  
 
Om het gesprek op gang te brengen zullen ethicus prof. dr. Theo Boer en voorzitter van 
Verenso en specialist ouderengeneeskunde drs. Nienke Nieuwenhuizen een toelichting 
geven bij de actuele ontwikkelingen. We willen daarna met de bezoekers in gesprek over 
de laatste levensfase, in het licht van de politieke discussies over het rapport ‘Voltooid 
Leven’. 
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We hopen dat velen uit de beroepsgroepen van artsen, pastores en zorgverleners met ons 
willen meedenken. Het is onze bedoeling om de input van deze bijeenkomst als visie van 
experts mee te nemen in een langer lopend traject van de kerken. Uw inbreng kan ons 
daarbij helpen! We zouden het – in verband met het zorgvuldig voorbereiden – op prijs 
stellen als u zich te voren opgeeft via rvk@raadvankerken.nl 
 
Vriendelijke groet en graag tot ziens, 
 
Namens mgr. Joris Vercammen, voorzitter taakgroep ‘Laatste levensfase’ 
 

 
ds. Klaas van der Kamp,  
algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland 


