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Vasten 
 

Sinds een aantal jaren is het weer in om te vasten. Sommigen doen het om gezond 
en fit te blijven. Anderen eten en drinken minder uit religieuze overtuiging. En van 

de Romeinse dichter Juvenalis is de dichtregel: ‘Een gezonde geest in een gezond 
lichaam’. Uit eigen ervaring weet ik dat ik minder alert ben nadat ik zwaar heb 

getafeld. En na een copieuze maaltijd ga je geen rondje hardlopen. Om fit en alert 
te zijn is het wijs om matig te zijn. Topsporters weten hier alles van. Ze letten op 

hun voeding. En als ze een topprestatie willen leveren, bereiden ze zich lichamelijk 
en geestelijk (mentaal) hierop voor. 

In de Dikke Van Dale wordt vasten als volgt omschreven: ‘Zich gedurende een 
bepaalde tijd of op gezette tijden volgens religieuze voorschriften van alle of van 

bepaalde spijzen onthouden’. Monniken bidden gezamenlijk voor de maaltijd, vlak 
na het eten gaan ze niet bidden. De behoefte aan slaap is dan groter dan het 

zoeken naar contact met zichzelf, de ander en God. 

 
Deze maand begint de voorbereiding op Pasen, de veertigdagentijd wat traditioneel 

met vasten wordt aangeduid. Vasten is in de Katholieke Kerk nog altijd de periode 
van voorbereiding op Pasen. Soms hoor ik mensen zeggen dat het vasten in deze 

Kerk al lang is afgeschaft. Niets is minder waar. Onder invloed van de Ramadan 
(de vastenmaand in de Islam) en meer bewegen om gezond te blijven, zit het 

vasten in de lift.  
Als voorbereiding op Pasen is op gezette tijden minder eten en drinken een 

hulpmiddel om te bezinnen, om na te denken over je leven, over de betekenis en 
de zin van delen, je naaste lief te hebben en op welke wijze we de gulden regel in 

ons leven toepassen: behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.  
De lezingen in de veertigdagentijd zijn een leidraad om op weg te gaan naar Pasen 

en om met Pasen het leven, het lijden, het sterven van Jezus mee te leven en zijn 
opstaan in de harten van mensen mee te vieren. De evangelielezing van 

Aswoensdag zet de toon: ‘Als je op een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat 
dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij kijken 

somber en ze gooien zand over hun hoofd. Zo kan iedereen zien dat ze die dag 

vasten. Luister goed naar mijn woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen. Als 
je een dag gaat vasten, houd het dan geheim. Was en verzorg je gezicht. Dan 

merkt niemand het, behalve je Vader. Hij ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij 
zal je belonen.’ (Matteüs 6,16-18) 

 
René Hornikx 
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LITURGIEKALENDER FEBRUARI 2017 
 

“Ga niet opvallend gekleed. Probeer niet door je kleding in de smaak te 
vallen, maar door je levenshouding.” 

Augustinus 

 

Zondag  4 februari 9.30 uur: 5e zondag door het jaar:  
Iedereen zoekt U! 

Lezingen: Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39 
Voorganger: Dolf van der Linden, osa 

  

Zondag 11 februari 9.30 uur:  6e zondag door het jaar:  

Ik wil dat je beter wordt. 
Lezingen: Leviticus 13,1-2.45-46 en Marcus 1,40-

45 
Voorganger: Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Woensdag 14 februari  
11.00 uur:  

Aswoensdag: Niet iedereen hoeft te 
zien dat je vast! 

Lezingen: Joël 2,12-18 en Matteüs 6,1-6.16-18 

U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zondag 18 februari 9.30 uur: 1e zondag veertigdagentijd: Getest 

Lezingen: Genesis 9,8-15 en Marcus 1,12-15 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 

  

Zondag 25 februari 9.30 uur: 2e zondag veertigdagentijd: 

Oogverblindend 
Lezingen: Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18 en 

Marcus 9,2-10 

Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker 

  

Zondag 4 maart 9.30 uur: 3e zondag veertigdagentijd: 

Gekwetst 
Lezingen: Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-25 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 

  

Lezing door Mgr. De Korte op 7 maart 
 

Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de lezing van Mgr. Gerard de Korte.  
De bisschop zal in zijn lezing allereerst een korte terugblik geven op het recente 

verleden van de kerk. Vervolgens staat hij stil bij de actuele ontwikkelingen. De 
lezing zal worden afgerond met het trekken van enkele lijnen naar de nabije 

toekomst. Datum en tijd: woensdag 7 maart 14.00-16.00 u. Plaats: 
Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. Kosten: € 7,-. 
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Middagpauzeviering met orgelmuziek 
 

Wekelijks op vrijdagmiddag om 12.15 uur vindt in de St. Cathrien een middag-
pauzeviering plaats. Een viering van woord, gebed en orgelmuziek. Een rustpunt van 

ongeveer dertig minuten midden op de dag, mooi moment voor bewustwording en 
zelfreflectie. 

 
De viering heeft een overzichtelijke indeling: Psalmlezing, gebed, schriftlezing en  

voorbeden, afgewisseld met orgelmuziek. 

 
De viering wordt blijvend door een klein aantal belangstellenden bezocht. Ook 

toeristische bezoekers blijven soms luisteren. De  toegang is gratis en er is ruimte 
genoeg voor meer belangstellenden.  Na dit muzikaal en meditatief moment is 

iedereen van harte welkom om in de Ontmoetingsruimte van het OPEN HUIS  een 
eenvoudige lunch te gebruiken.  

 
Een enthousiaste  groep van lectoren en organisten verzorgt dit wekelijkse moment 

van BEZINNING, INSPIRATIE en MEDITATIE, waar iedereen, zoals bij het OPEN HUIS 
past, van harte welkom is. 
 

Deelnemers aan de vieringen in Glorieux 
 

De zondagse vieringen in Glorieux werden in 2017 gemiddeld door 75 mensen 
bezocht. Dit is exclusief de Kerstnachtviering van 24 december waarbij ruim 300 

mensen aanwezig waren. Met Pasen en Pinksteren werden de vieringen door 104 
respectievelijk 115 mensen bezocht. Op Eerste Kerstdag bedroeg het aantal 

bezoekers 56 personen.  
 

  
                                                                                     “Volle bak” op Eerste Pinksterdag 2017 
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Luisteren, bidden en feesten 
 

René Hornikx (1948), pastoraal theoloog en één van de vaste voorgangers in 
Glorieux, was als pastoraal werker actief in het bisdom 's-Hertogenbosch tot aan 

zijn pensionering in 2013. Hij heeft zich ook ingezet voor de geloofsverdieping 
van vrijwilligers in parochies en schreef boeken over spiritualiteit, geloofs-

verdieping, gemeenschapsvorming en liturgie. Recent heeft hij drie nieuwe 
boeken het licht doen zien. Onderstaand vertelt hij erover. 

 
Een jaar of zeven geleden vroeg pater Jacques Mutsaers (conventueel, 1931-

2016) me waarom ik niets had ontwikkeld rond gezinsliturgie. ‘Je hebt zoveel 
materiaal gemaakt voor vrijwilligers maar een voorname doelgroep in de 

parochie heb je overgeslagen’, verzuchtte hij. Ik wist niet wat ik met zijn 
verzuchting aan moest. Maar zijn wens bleef me onrustig maken. Verschillende 

malen ben ik achter de schrijftafel gekropen. Verschillende pogingen liepen op 
niets uit. Ik werd er een beetje moedeloos van. Tot augustus 2016. Drie boekjes 

zou ik maken. Niet te dik en dus handzaam. Het zouden een soort slingerboekjes 

moeten zijn. Boekjes die ergens in huis liggen en huisgenoten onachtzaam 
opnemen, in bladeren en lezen. Drie boekjes om op drie verschillende manieren 

tot bidden te komen. Centraal in elk boekje staat een werkwoord: luisteren, 
bidden en feesten. 
 

                                         
 

Het boekje met luisteren als werkwoord sluit aan bij de traditie van het 

breviergebed van religieuzen. Het is dus een minibrevier bestaande uit acht 

weken. Vier weken voor de sterke tijden van het kerkelijk jaar en vier weken 
voor de gewone zondagen door het jaar. 

Op de achterflap staat: ‘Bidden is antwoorden op wat we horen en zien. 
Biddend laten we ons van onze meest kwetsbare kant zien. Daarom is bidden 

moeilijk. Het is moeilijk om de zwakke plekken van onze ziel te tonen aan 
onszelf, aan anderen en aan God. Dit boek wil ons helpen in het leren luisteren 

naar korte verhalen, aanvoelen wat er verteld wordt en daarop biddend 
reageren’. 
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Het boekje met bidden als werkwoord, staat vol met gebeden: morgengebeden, 

avondgebeden, gebeden voor en na de maaltijd, gebeden doorheen het kerkelijk 
jaar en gebeden doorheen het leven. Niet alleen staan er gebeden in voor 

volwassenen, ook voor kinderen. Op de achterflap staat de volgende tekst: 
‘Bidden is leren ontvankelijk in het leven te staan. De houding die daarbij past is 

die met lege handen. We hebben niets. We zijn naakt ter wereld gekomen. Alles 
wat we zijn, hebben we ontvangen. Bidden is vragen, danken en wachten op 

antwoord. Dit boek biedt gebeden bij allerlei gelegenheden gericht op 

ouders/verzorgers met kinderen vanaf 4 jaar’. 
 

Bij het samenstellen van deze boeken vond ik het belangrijk dat het geen boekjes 
mochten worden waarmee iemand alleen in een hoekje gaat bidden. Dit kan ook, 

maar belangrijk voor mij is, dat in gezinsverband of samenlevingsverband samen 
geluisterd wordt, gebeden en gefeest (of gevierd). 

 
Het laatste boekje heeft feesten als centraal werkwoord. In dit boekje staan de 

christelijke feesten en gedenkdagen centraal. Daarnaast zijn ook enkele feesten 
en gedenkdagen in het leven opgenomen. Op de achterflap lezen we: ‘In dit boek 

wordt aandacht besteed aan de christelijke feest- en gedenkdagen en aan enkele 
nationale feest- en gedenkdagen. De rode draad is bezinning en verdieping van 

de christelijke feestdagen. Het boek is bedoeld voor het hele gezin’. 
 

Stilte is de mooiste taal waarmee we de bewegingen in onze ziel kunnen verstaan. 

Bidden is stil zijn, luisteren en woorden vinden om stem te geven aan wat er leeft, 
diep in onszelf. Stil zijn, luisteren en biddend woorden geven aan de roerselen in 

onze ziel gaat niet altijd vanzelf. Dat moeten we leren. Liefst zo jong mogelijk. 
 

Deze drie boeken zijn een hulpmiddel om de taal van de stilte te verstaan. Ze 
willen de gebruikers op weg zetten om woorden te geven aan vreugde en 

droefheid. Wie de stilte uithoudt en woorden kan geven aan de stroming van hart 
en ziel, voelt dat er vrede groeit in het hart en vreugde straalt van het gezicht. 

 
De boeken zijn een steun voor volwassenen en om kinderen in te voeren in de 

stille kracht van het gebed. Bidden geeft steun, troost, vreugde, doet liefde 
groeien en helpt om vrede te verspreiden. 

 
Een maand voor pater Mutsaers stierf heb ik hem verteld dat ik zijn suggestie had 

opgenomen en bezig was drie boekjes te schrijven voor gezinsliturgie. Hij dacht 

even na en riep toen uit: ‘geweldig’. ‘Heel mooi dat je mijn suggestie niet hebt 
laten rusten’. 
 

De boekjes zijn uitgegeven door de uitgeverij van de Abdij van Berne (verkrijgbaar 
in de Abdijwinkel en via www.abdijvanberne.nl/berne-media-uitgeverij/ 

en kosten € 12,90 per stuk.  
 

René Hornikx 
 

http://www.abdijvanberne.nl/berne-media-uitgeverij/
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Meditation des Tanzes/ Sacred Dance 
 

Bestaat er toeval??? Ik heb de indruk van niet, wat er ook gebeurt. 
Zo’n twintig jaar geleden kwam ik in aanraking met Sacred Dance en dit voelde 

voor mij als een ‘thuiskomen‘. Het is een dansvorm, die kan leiden tot een 

dieper beleven van onszelf. Een weg van in beweging komen en daarbij 
bewogen worden. 

 
En nu voel ik me ‘thuiskomen’ bij de Augustijnse Beweging. 

Een van de eerste teksten, gedurende de opleiding, was van…..U raadt het al: 
van Augustinus! 

Zijn woorden: Ik loof de dans! 
                       Dus, mensen, leer dansen, 

                         anders weten de engelen in de hemel 
                              niet wat ze met jou aan moeten. 

 
Na gedurende 15 jaar danslessen gegeven te hebben, kwam, om 

gezondheidsredenen, hier een einde aan. Daarom voel ik me blij én dankbaar 
dat ik weer kan gaan beginnen met een nieuwe groep. 

 
Bij deze dansvorm dansen we in een cirkel, zo maken we contact met de ander 

en wanneer het dan lukt om volledig in het hier en nu te zijn, kunnen we 

ervaren, dat er meer is dan ik en de ander. We dansen op klassieke, folklore, 
religieuze en eigentijdse muziek. De choreografie ligt vast en de bewegingen 

hebben een symbolische betekenis. Sommige dansen zijn blij, uitbundig. 
Andere dansen zijn ingetogen en meditatief. Er is geen danservaring nodig, ook 

leeftijd is niet belangrijk.  Heeft u interesse? Dan volgt hier de uitnodiging om 
het eens te ervaren. 

 
Tijd: Op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Inloop vanaf half tien. We 

dansen een uur, dan pauze en daarna nog ongeveer een half uur dansen. 
Waar: In kerkwijkcentrum Lambertuskerk, Hoogstraat 297 te Eindhoven.  

Parkeergelegenheid aanwezig. 
Start: Donderdag 15 februari. Als kennismaking; geen kosten. Bij voldoende 

deelname gaan we verder. De kosten worden op die ochtend aangegeven. 
Thema: Op weg naar Pasen. 

 

De cursus wordt geleid door Jacqueline Wolbrink-Geerts. 
email: geertsjacqueline@gmail.com 

 
                                            Dansen…… 

                               dat is komen en weer weggaan 
                               dat is liefhebben en geraakt zijn 

                               dat is verbondenheid en afscheid nemen 
                               en lachen en ontroerd zijn 

                               en verlangen en geduld oefenen. 
                                                                 (Anne-Mie Degrijse) 
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Vriendenboek Titus Brandsma 

 

Voor veel leden van onze gemeenschap is er altijd grote belangstelling geweest 
voor het leven van de karmeliet pater Titus Brandsma (* 1881 te Oegeklooster; 

† 1942 Dachau). Ook binnen de activiteiten van onze werkgroep Bezinning & 

Spiritualiteit werden lezingen georganiseerd die medewerkers van het Titus 
Brandsma Instituut kwamen verzorgen. Ook in de toekomst wordt daarmee 

doorgegaan.  
 

Onlangs is het Vriendenboek Titus Brandsma uitgekomen waarin het leven van 
de altijd bezige pater wordt beschreven. Hij zette zich in voor de emancipatie 

van de katholieken in Nederland, ijverde tegelijk voor de eenheid van de 
christenen, deed wetenschappelijk werk en schreef over mystiek in de krant. Hij 

zette zich in voor de vredesbeweging en dierenbescherming, was mede-
oprichter van de Katholieke Universiteit van Nijmegen en hielp vluchtelingen aan 

geld. Hij richtte de Stichting Carmelcollege op voor het katholiek middelbaar 
onderwijs, werkte voor verbetering van de rechtspositie van journalisten en 

streed voor de vrijheid van de pers. Dit laatste leidde tot zijn arrestatie tijdens 
de Duitse bezetting en zijn dood in concentratiekamp Dachau. Zijn verankering 

in God maakte hem mild tegenover anderen, maar waar nodig was hij moedig 

en onverzettelijk. 
 

In het Vriendenboek wordt de veelzijdigheid van Titus Brandsma in woord en 
beeld belicht. Het zijn vensters waardoor we een glimp opvangen van het 

innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet die zo vurig verlangde uit 
God te leven. 

Het boek is samengesteld door Kees Waaijman, kost € 19,90 exclusief ver-
zendkosten en kan besteld worden bij Titusbrandsmavrienden@karmel.nl 

 
Dolf van der Linden osa 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Titusbrandsmavrienden@karmel.nl
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 

 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in 

Gods vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag 

Hammerskjöld, Eizo Ryokan  (zenmeester) en Franciscus van Assisi. Datum:  vrijdag 2 maart.  

Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven. 

Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma: 14.00u. Inleiding vanuit een mystieke 

tekst. 14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, 't  Hofke 

15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611 
 

De Toekomst van de kerk 

Inleider: Bisschop Mgr. Gerard de Korte. De bisschop zal in zijn lezing allereerst een korte 

terugblik geven op het recente verleden van de kerk. Vervolgens staat hij stil bij de actuele 

ontwikkelingen. De lezing zal worden afgerond met het trekken van enkele lijnen naar de nabije 

toekomst. Datum en tijd: woensdag 7 maart 14.00-16.00 u. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 

5613 CB Eindhoven. Kosten: € 7,-. 

 

Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen 

Inleider: Inigo Bocken. De visioenen van Hildegard van Bingen zijn op het eerste gezicht in onze 

ogen wereldvreemd en ontoegankelijk. Toch is er een manier van lezen mogelijk van deze 

visioenen die de mystiek juist als een zeer praktische en zelfs kritische praktijk laat zien. Datum 

en tijd: woensdag 7 februari 2018 14.00-16.00 u. Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 

CB Eindhoven. Kosten: € 7,-. 

 

Cursus ethiek 

Inleider: Ari v.d. Zon, docent levensbeschouwing.  Voor velen is ethiek een vaag begrip. Ethiek 

is wat goed is en wat men behoort te doen. Kortom ethiek denkt na over waarden en normen. 

Ethiek probeert op een systematische wijze tot een gefundeerd oordeel en daarmee 

verantwoord handelen te komen. Belangrijke thema's zijn dan ook: vrijheid, rechten, 

rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en macht. Ethiek schrijft niet voor maar stimuleert een 

eigen gefundeerd oordeel. Tijd: 14.00-16.00 u. Data 20 en 27 februari, 6,13,20,27 maart. Plaats: 

Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. Informatie, opgave: J. de Klerk tel. 040-

2112137. 

Kosten: € 35,- te voldoen op de eerste bijeenkomst of op rek.nr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. 

J. de Klerk, o.v.v. Naam deelnemer en cursus. 

 

Film en spiritualiteit: woensdag 14 februari: Tonio. 

Deze film is een geslaagde verfilming van het boek 'Tonio' van A.F.T. Van der Heijden. Paula van 

der Oest weet in deze film dezelfde complexiteit en gelaagdheid te maken die het boek heeft. 

Ook de kijker die het boek niet gelezen heeft voelt de pijn van het verlies, maar uiteindelijk 

ook de troost. Programma: Er is een korte inleiding op de film, daarna wordt de film vertoond, 

na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de film. 

Tijd en plaats: 19.30-22.00, Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven. 

Wies Kleene 

 

 

  

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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Adventsactie 
 

In de Kerk-Krant van 14 januari werd melding gemaakt van de opbrengst van de 

vastenactie. In de melkbus werd € 470 gestort en daarbij kwam nog een gulle gift 

van een anonieme donor van maar liefst € 5.000. Deze opbrengst is inmiddels 
door onze diaconiegroep overgedragen aan de voorzitter van ’t Hemeltje Rob 

Kosterman die dit bedrag dankbaar in ontvangst nam zoals u op onderstaande 
foto kunt zien.  

 

 
 

Namens Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje 

Hartelijk dank! 
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    LEKENPRAAT   XXVI 
 
Als ik me goed herinner, heb ik lang geleden tijdens de lessen Latijn  wat stukjes 

van Augustinus moeten vertalen. Om gemakkelijk te beginnen eerst De Beata 

Vita en in de zesde klas uiteindelijk de Confessiones. Omdat je als puber in die 
tijd nog niet erg veel van de wereld wist en het er in hoofdzaak om ging een 

voldoende cijfer voor het vak te halen, kan ik niet zeggen dat er me heel veel  is 
bijgebleven van hetgeen de bisschop van Hippo te vertellen had. Wel zijn er 

wellicht al zaadjes geplant van wat nu Augustijnse spiritualiteit heet. Want ik weet 
nog wel dat er door de paters de voor die tijd ruime opvatting verkondigd werd  

“onderzoekt alles en behoudt het goede”. Een ruime opvatting terwijl  er op heel 
wat zaken een taboe rustte waardoor lang niet alles onderzocht kon worden. 

Boeken zonder “nihil obstat imprimatur” pasten niet in de R.K. opvoeding want 
er zouden wel eens verkeerde ideeën kunnen ontstaan bij de jonge mens. 

 
Maar  wat golden in er die tijd zoal als niet-verkeerde gedachten? Dat vrouwen  

ontslagen moeten worden als ze gaan trouwen. Dat priesters  belangrijker zijn 
dan leken gelovigen. Dat seks slecht en ongezond is. Dat omgang met  

andersdenkenden vermeden moet worden. Dat het gezag altijd gelijk heeft. Dat 

onkerkelijke socialisten rooie rakkers zijn die niet deugen. Dat Luther een rebelse 
augustijn was die doodgezwegen moet worden.     

 
Als u deze zeven opvattingen, doodnormaal geacht in katholieke kringen in de 

jaren vijftig nog steeds aanhangt, zult u wellicht niet veel kunnen met de rest van 
deze column. Want ik vind persoonlijk -nu ruim vijftig jaar later- alle zeven 

genoemde gedachten volledig achterhaald. Het rebelse karakter van bijvoorbeeld  
Maarten Luther  daarentegen spreekt me nog  wel steeds aan. In onze 21e eeuw  

is duidelijk dat aflatenverkoop niet deugt, maar in zijn tijd was de heersende 
opvatting daarover anders. Waarmee ik maar wil zeggen dat we niet bang moeten 

zijn om al datgene wat volgens ons zou moeten  veranderen binnen het instituut 
Kerk, bespreekbaar te maken. 

 
Hetgeen me brengt waar ik vandaag naar toe wil. “Wees niet bang om nieuwe 

wegen in te slaan” zei Augustinus en “wij zelf zijn de tijden” komt ook uit zijn 

mond. Mag ik dan vragen om in onze denkwijze over zaken die moeilijk liggen 
binnen het instituut waar wij deel van uit maken, ook eens een nieuwe invalshoek 

te kiezen? Aan de al zo gecompliceerde materie die euthanasie heet, werd in het 
najaar een nieuw element toegevoegd, namelijk  het poeder van de Coöperatie 

Laatste Wil. Is het mogelijk  voor, en toegestaan aan een gelovig katholiek om 
niet meteen in de verdediging te schieten en daarmee een discussie over het 

gebruik te blokkeren met de uitlating, dat het leven een geschenk van God is? En 
dat wij elk lijden dat het meebrengt dan ook maar tot het uiterste dienen te 

ondergaan? 
 

Let wel, het is niet mijn bedoeling hier even in een paar zinnen op te schrijven 
wat ik persoonlijk vind van een complexe zaak als euthanasie en van de meest 

recente toevoeging om het heft geheel in eigen hand te nemen. Maar mij trof wel  
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  de uitspraak in een toonaangevende krant in dit land dat je “hierover maar beter 
niet met iemand uit de religieuze hoek moet gaan debatteren omdat het van zijn 

of haar God toch niet mag en er dus geen gesprek mogelijk is”. 
En daarom  wil ik hier op deze plek wel degelijk pleiten voor het uit de taboesfeer 

halen van gesprekken over het lot dat ons allen, ook als we zwijgen, ooit wacht. 

Ons levenseinde. 
 

Mogen wij in “onze tijden” geen gebruik maken van de huidige stand in de 
wetenschap?  Inenting tegen fatale kinderziektes is normaal en mensen die dat 

om  fundamentalistische redenen weigeren, brengen hun eigen en andermans 
kinderen nodeloos in gevaar. Ook is een verlossend spuitje  voor ons huisdier op 

het moment dat het uitzichtloos lijdt, volkomen geaccepteerd. Gelukkig maar. Nu 
komt de mogelijkheid om in situaties die sommige mensen als  chronisch niet te 

verdragen pijn of andersoortig lijden ervaren, zelf de regie in handen te houden. 
En onmiddellijk horen we  heel wat  tegenargumenten. Terecht, want we kunnen 

niet zorgvuldig genoeg omgaan met deze materie. 
 

 
 

Maar wat moeten mensen die niet gelovig zijn met een standpunt gebaseerd op 

religie? En “is het geen schande” zoals een  levenslustige 86-jarige man onlangs 
in de pers liet horen, “dat in onze maatschappij wanhopige mensen zich 

gedwongen voelen om van een flat of voor de trein te springen als ze geen uitweg 
meer zien?”  “ Het bezit van het poeder geeft  mij juist innerlijke rust en de 

mogelijkheid mijn grenzen steeds te verleggen als het gaat om wat ik nog 
acceptabel vind” lees ik elders van een lid van de Coöperatie. 

 
Mag ik er daarom voor pleiten dat we in elk geval niet bang zijn alvast een klein 

stukje nieuwe weg te bewandelen in ons denken over deze materie. Waarbij we 

onszelf de volgende vraag voorleggen. We respecteren hen die God en/of de 
natuur hun gang willen laten gaan. Willen we  dat respect ook  tonen aan mensen 

die van mening zijn dat elk mens recht heeft op zelfbeschikking?  En dat hij of zij 
dus niet afhankelijk mag worden gemaakt van het oordeel van iemand anders 

over de hoeveelheid lichamelijke of geestelijke pijn die een mens moet kunnen 
verdragen? Want wie zijn wij om voor een ander voor God te durven spelen? 

 
Gert Dirksen 
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