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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer
weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,
Ieder werkjaar programmeert onze Catharinakring een lezing over een specifiek of actueel
thema. Het onderwerp “Lijden en sterven” behoort niet tot onze favoriete gespreksthema’s.
Toch kan geen mens er omheen.
Momenteel is het even stil rond het thema “levensbeëindiging”.
Van deze stilteperiode maken wij gebruik om de spraak- en
begripsverwarring omtrent dit onderwerp uit te klaren en ons inzicht ter
zake te versterken. Wij doen hiertoe een beroep op een prominent
wetenschapper: Prof. dr. Bert Broeckaert (foto).
Prof Broeckaert (K.U. Leuven, faculteit Theologie) is ethicus en
gespecialiseerd in de ethische vragen rond het levenseinde. Hij was
gedurende vier jaar de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het
Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en is sinds 1999 ethisch
adviseur van de federatie “Palliatieve Zorg Vlaanderen”.
Datum van de lezing: 28.10. 2011.
Locatie: Aula van het CCBD.(Begijnhof Diest)
Aanvangsuur: 20 uur.
Onderwerp: “Medisch begeleid sterven: van symptoomcontrole tot euthanasie”.
Gedurende 50 minuten zal Prof. Broeckaert ons nader informeren over de verschillende wijzen
waarop de geneeskunde vandaag “het sterven” begeleidt en de ethische problemen die zich daar bij
stellen.

Na de pauze is er gelegenheid tot vraagstelling.
Beste vrienden en vriendinnen, van harte welkom. Prof B. Broeckaert staat borg voor een
bevattelijke en boeiende benadering van dit onderwerp.
De toegang is (ook voor niet leden) gratis.
Belangrijke data: (Gelieve deze nu reeds te noteren. Nadere info volgt in de
nieuwsbrief van november.)
*20.11.2011: gemeenschapsviering. Alle leden van onze kring worden van
harte uitgenodigd tot deelname aan de gemeenschapsviering in de
Catharinakerk. Aanvangsuur: 11 uur.
*27.11.2011: spetterend Catharinafeest. Aanvangsuur 16.30 uur.
Vriendelijke kringgroeten en hasta pronto
Namens de werkgroep: het secretariaat.
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