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Monseigneur,
Hiermee wil ik reageren op uw verklaring inzake euthanasie en uitvaart. U geeft in uw verklaring het algemeen standpunt van de r.-k kerk aan, maar verder geeft u geen enkele verduidelijking.
Volgens mij is het verschil tussen euthanasie en de palliatieve sedatie alleen een verschil in bewoording.
Bij palliatieve sedatie wordt door één arts medicatie toegediend en duurt het sterven langer, maar heeft tot
gevolg het overlijden van de patiënt. Bij euthanasie moet altijd eerst een tweede arts geraadpleegd worden
voordat overgegaan kan worden om aan het verzoek om euthanasie te voldoen, alleen is het lijden van de
patiënt korter. Volgens mij is er daarom geen verschil, het uiteindelijke doel is de patiënt in beide gevallen te verlossen uit zijn pijnlijk lijden. Dus daarom kan er voor mij geen sprake zijn voor geen enkele
pastoor om een r.-k. kerkelijke uitvaart in deze te weigeren.
Verder schrijft u wel dat er een pastorale afweging gemaakt moet kunnen worden door de plaatselijke
pastoor. De parochianen zijn dus afhankelijk van hun plaatselijke pastoor. De parochianen moeten binnen
uw bisdom het geluk of de pech hebben wat voor pastoor in hun parochie is aangesteld. Verder kan men
rustig de vraag stellen hoe pastoraal te handelen, ik denk dat we hiervoor gerust te raden kunnen gaan hoe
Jezus ons hierin is voorgegaan. Denkt u maar aan het verhaal van de 'zondige vrouw' in het evangelie,
zoals beschreven door Johannes 8, 1-11. Verder kunt u ook denken aan wat de bisschop van Brugge Mgr.
van Kesel heeft gedaan, toen een van zijn dekens zelfmoord heeft gepleegd, omdat deze niet langer bestand was tegen zijn dubbelleven. De bisschop is zelf voorgegaan in de uitvaartviering. Dat is volgens mij
pastoraal optreden hoewel volgens de regels van r.-k. kerk bij zelfdoding geen r.-k. kerkelijke begrafenis
mogelijk kan zijn.
Ik hoop dat ook binnen Nederland, de bisschoppen meer aandacht gaan schenken aan het pastoraal functioneren van al de pastores, en minder aandacht geven aan de regel van de wet maar meer aan de bedoeling van de wet.
God biddend om zijn bijstand over uw werkzaamheden, verblijf ik,
Hoogachtend,
Wim van den Hoek, pastor

