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Conferentie over stervensbegeleiding

De angst om met veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven, brengt steeds meer mensen ertoe het
tijdstip van hun dood zelf te willen bepalen. Over de vraag hoe de kerken in de vragen rond actieve
stervenshulp staan, gaat een euregionale oecumenische conferentie, die op 20 april in Klooster Wittem
wordt gehouden.
De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht inhoud
tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van
het leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting
van de pijn en de ontwikkeling van verzorging in een hospice.
Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de
kerken in de Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te
beëindigen? Daarover gaat de Euregionale oecumenische conferentie 2018.
Sprekers op 20 april zijn onder meer de Luikse moraaltheoloog Emil Piront, verbonden aan de universiteit van
Leuven, hoogleraar gezondheidsrecht prof. Dr. Martin Buijsen van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, pater
Paul Schreur o.carm uit Roermond, geestelijk verzorger in de palliatieve zorg, Johannes Wüller von homecare
Aachen.
De dag is een initiatief van diverse kerkelijke organisaties in de Euregio, waaronder de bisschoppelijk
gedelegeerden voor oecumene van de bisdommen Roermond en Aken, de Dienst Kerk en Samenleving van het
bisdom Roermond, de Classis Limburg van de Protestantse Kerk in Nederland, het Caritasverband van het
bisdom Aken, de Evangelische Kerk uit de Kreis Aken, de protestantse gemeente uit Luik en de vicaris voor het
Duitstalig deel van het bisdom Luik.
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.45 uur. Deelname kost €25 (studenten €10), inclusief warme maaltijd

en koffie. Aanmelden kan tot 13 april via: 043-3624240 of via bijgaande link.
Aanmelden

