Reflectie op de avond 'Voltooid leven'
Dat het thema Voltooid leven multi-disciplinair zou worden aangevat is niet nieuw: we hebben
jaarlijks een multi-disciplinaire benadering van onderwerpen: afgelopen winters bespreken we met
een GGZ-psychiater ter plaatse thema's als schuld en schaamte (15/16) en 'mens, dier en moraal'
(16/17). Dit jaar kozen we ervoor om samen met een plaatselijke huisarts – tevens hospice arts en
palliatief consulent – drs. Roelf Holtrop het dubbelzinnige thema 'voltooid leven' aan de orde te
stellen.
(enkele momenten uit) het verloop van de avond
− Het begon ermee dat we vanwege de grote belangstelling (158 bezoekers) moesten uitwijken
van de beoogde ruimte naar de kerk zelf.
− Vervolgens sneed dokter Holtrop aan de hand van een Powerpointpresentatie de volgende
onderwerpen aan: de invoelbaarheid van een euthanasieverzoek, enkele cijfers rondom het
overlijden in Nederland, de mogelijkheden voor medisch handelen rondom het levenseinde
en verwoordde hij ook hoe artsen staan tegenover een 'appel bij voltooid leven'. Het
(bijgaande) beeld van de 'trap des ouderdoms' zette de toon.
− Behulpzaam was ook dat inzichtelijk werd om welke percentages het eigenlijk gaat bij de
discussie rondom 'voltooid leven'. Van alle sterfgevallen in Nederland in 2015 (147.000) is
slecht bij 4,6% sprake van euthanasie en 'hulp bij zelfdoding'. Wel werd duidelijk dat de
vraag, ook bij de levenseindekliniek, daarnaar toeneemt.
− Boeiend was hoe tijdens de presentatie de aanwezigen in 'de rol van scen-arts' werden
gebracht door aan de hand van vier mogelijke praktijksituaties mee te moeten afwegen: wat
is uitzichtloos/ondraaglijk, wat wils(on)bekwaam, wat is objectiveerbaar? Een belangrijke
boodschap was dat voor de overkoepelende artsenorganisatie KNMG voltooid leven
problematiek niet met euthanasie door artsen beantwoord kon worden vanwege de
heterogene problematiek die er achter schuilgaat (met elementen als verlies aan zingeving en
eenzaamheid) en het slechts moeizaam objectiveerbaar maken van belangrijke criteria als
uitzichtloosheid en ondraaglijkheid van het lijden dat hiermee gepaard gaat.
− Dominee Verbaan ging in op studies van dr. Els van Wijngaarden en dr. Frits de Lange en
stelde vanuit enkele praktijkvoorbeelden de vraag naar 'de zin van/in de ouderdom, ging in
op de vraag of het leven niet wezenlijk een 'Unvollendete' blijft, en of niet juist het
transcendentieverlies 'zielszorg' opnieuw urgent maakt.
− Tegelijk maakte hij duidelijk dat de ervaring leerde dat veel mensen wel praten over
voltooid leven, maar dat er voor de betrokkenen dikwijls goede andere mogelijkheden –
palliatie, versterven, morfine – blijken te zijn om het einde naderbij te doen komen. Hoe
moeilijk en verdrietig soms de omstandigheden ook zijn, dat overgave, het wachten, ook op
het einde, het vertrouwen op de Opgestane die zelf zwaar moest lijden en vertrouwen hield –
belangrijke voorlaatste zaken kunnen zijn.
− Verder dat pastoraat voor hem betekent twee mijl meegaan, ook met hen die uiteindelijk na
diepgaande gesprekken anders kiezen dan jij als pastor zou denken. Al Gods kinderen geldt
immers, met woorden van de apostel Johannes (1 Joh 3:20): “God is groter dan ons hart”.
Met instemming citeerde hij wijlen ds. Nico ter Linden, die in zijn Alleen maar vrije tijd
stelt: “Ook als het anders is... dan durf ik nog te denken en ook te zeggen: Ik kan me niet

voorstellen dat de Eeuwige God het erg vindt als zijn kind op dinsdag in plaats van op
vrijdag thuiskomt”.
− Bij het inleveren van vragen naar aanleiding van de presentatie tijdens de pauze bereikten
vierentwintig briefjes de dokter/dominee.
− De ruimte na de pauze werd gebruikt om aan de hand van die vragen in gesprek te gaan met
de zaal. Er waren zowel vragen op het medische, als op het dogmatische terrein, over
sommige vragen lieten beide sprekers hun licht schijnen...
− We eindigen met de oproep om in gesprek te blijven met dierbaren, medisch behandelaars
en geestelijke/pastorale betrokkenen.
− Ter afsluiting werd het gebed van Bonhoeffer gelezen, voor de gelegenheid omgebouwd tot
avondgebed:
Tot U, God roep ik in de late avond.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U;
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is het licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet;
Ik ben bevreesd, bij U is hulp;
Ik ben onrustig, bij U is vrede;
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld;
Ik begrijp uw wegen niet, Gij kent mijn weg.

