Raad van Kerken: Geen taboe op voltooid leven
brochure - De organisatie van
katholieke en niet-orthodoxe kerken
wil het gesprek bevorderen over de
laatste levensfase.
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en doorgegeven worden.' Een wet
voor hulp bij voltooid leven zal die
levenskunst volgens Boer eerder
ondermijnen dan stimuleren. En de
kerk? Die wil 'werken aan de
geestelijke ruimte waarin die kunst
ontwikkeld en geleerd kan worden'.

Ook al is de Raad van Kerken
bepaald geen voorstander van
actieve levensbeëindiging als
mensen hun leven als voltooid zien,
het gesprek daarover wil de Raad
wel bevorderen. Daarom heeft de
overkoepelende organisatie van
katholieke en niet-orthodoxe kerken
een brochure uitgebracht voor het
gesprek tussen én binnen kerken
over de laatste levensfase.
"Er rust geen taboe op, dat werkt
averechts", zei de oud-katholieke
aartsbisscop Joris Vercammen in
een toelichting op het boekje met
bijdragen uit theologische, ethische
en pastorale hoek. De Raad van
Kerken wil ook niet 'in de val lopen
van ideologische standpunten.'
"Daar doe je mensen onrecht mee",
vindt de aartsbisschop. De
brochure is een bezinning, en niet
de uitkomst van een officiële ronde
langs de deelnemende kerken, van
katholiek tot vrijzinnig protestants.
Rode draad in de handleiding is
een herwaardering van de vierde
levensfase, die wordt gekenmerkt
door zorg, afhankelijkheid en
kwetsbaarheid. Vercammen: "We
willen opkomen voor de wijsheid
van de ouderdom". Wat doen we
onszelf aan als we ouderen
gewoon maar wegzetten? Nooit
mag op hen de druk komen te
liggen dat ze hun leven maar als
voltooid moeten zien." Anderzijds:
"Ik kan niemand verplichten te
leven."
Een doodswens kan heel
invoelbaar zijn, benadrukt de
protestantse ethicus Theo Boer, die
geen rol ziet voor de overheid om
hulp bij voltooid leven te regelen.
Net als andere auteurs zou hij
graag de kunst om te leven voorop
willen stellen. Makkelijk is dat niet,
dat moet 'bevochten, aangeleerd
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