LANDELIJKE STUDIEDAG CONTEXTUEEL PASTORAAT
ZELFBESCHIKKING, DOODGEWOON?
Trage vragen rond het zelfgekozen levenseinde

Woensdag 14 november 2018
Bergkerk
Dr. Abr. Kuyperlaan 2, 3818JC Amersfoort

Zelfbeschikking, doodgewoon!?
Trage vragen rond het zelfgekozen levenseinde.
Vijftien jaar na de totstandkoming van de ‘euthanasiewet’ is het
publieke debat over beslissingen rond het levenseinde heftig en
gepolariseerd. In het éne milieu is zelfbeschikking perse taboe, in het
andere is het een reële en dappere keuze. In al z’n diversiteit komen de
posities ook onze professionele praktijken binnen. Weten we inmiddels
voldoende waar het over gaat: ‘voltooid leven’, euthanasie bij gevorderde
dementie en bij psychiatrische ziekten, zelfeuthanasie en het ‘laatste-wil
middel’, assistentie bij zelfdoding? En: wat dóet het met onszelf
wanneer een cliënt ons bij zijn of haar doodsverlangen betrekt? Hoe
houden wij oog voor de naasten die er (ergens) ook zijn? Wat, als
bepaalde vragen niet gesteld mogen worden, door ons, door
familieleden? Degene die sterven wil mag het immers zélf weten? Kun
je degene die uitziet naar de dood lastig vallen met aarzelingen of
verzet? Dan maar zwijgen? Wanneer we besloten hebben mee te gaan tot
(bijna) het einde: hebben we dan taal voor het afscheid, een ritueel? En
wat betekent onze maakbaarheidscultuur voor het omgaan met verlies
waarin ook onmacht en troost een plaats mogen innemen.
Een dag vol vragen die leven in ons hoofd, hart en lichaam. We nemen
er de tijd voor om ze te verkennen.

9.30 u inloop, registratie
 10.15 u Programma
 Dr. Pauline Kouwenhoven, huisarts, promoveerde in 2017 op een on-

derzoek naar kennis en opvattingen van zorgprofessionals en publiek
over beslissingen rond het levenseinde. Hoe zien de actuele ontwikkelingen eruit en waar hebben we het eigenlijk precies over? Hoe kunnen we het begrip ‘autonomie' in dit verband het beste verstaan?
 Dr. Kees Bregman, predikant en opleider bij de Stichting
Contextueel Pastoraat, onderzoekt het ‘zelf’ vanuit de contextuele
benadering: wat betekent autonomie in relationeel ethisch
perspectief?
 Drs. Susanne de Jong-Tennekes, theoloog, gespecialiseerd in
meditatie en dans, laat ons lichaam trage vragen rond
zelfbeschikking en levenseinde vinden.

 Drs. Sandra Veen, theoloog, werkt als ambulant begeleider van men-

sen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Zij coacht haar collega's bij
euthanasie- en levenseindevragen. Welke vragen komt zij tegen? En
welke vragen leert zij haar collega's stellen?
 Drs. Brecht Molenaar, humanistisch geestelijk verzorger, als docent
verbonden aan het Opleidingsinstituut voor theologie,
levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in vrijzinnig
perspectief (OVP). Ze heeft diverse publicaties over 'voltooid leven' op
haar naam staan. Ze vraagt zich af hoe gaan wij om met
kwetsbaarheid en verlies in onze maakbaarheidscultuur.
 Drs. Andries Govaart, intensief bezig met liturgie en ritueel, creatief
en tegendraads, is gevraagd om voor deze dag teksten te schrijven
voor bij het zelfgekozen levenseinde.
Onder zijn leiding sluiten we de dag af.
Uitreiking van de Aat van Rhijnpenning om 12.30 uur.
Ca. 16.30 uur afsluiting met borrel en hapje
Overige informatie
Opgave graag vóór 28 oktober, met uw naam en functie bij
Ineke Breugem-Verboon, secretariaat St. Contextueel Pastoraat,
info@contextueelpastoraat.nl
Een inschrijvingsformulier is te vinden op de website:
www.contextueelpastoraat.nl
Uw opgave is definitief na overmaking van € 80,00 (inclusief lunch) op
Bank: NL97 INGB 0006 7908 93
t.n.v. Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
Voor de permanente educatie van PKN predikanten en kerkelijk
werkers PKN telt de studiedag voor 7 studiebelastinguren in de vrije
ruimte.
Door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers is
accreditatie gegeven voor deze dag.
Voorbereidingscommissie:
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