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&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

De prefect van de congregatie, kardinaal Luis Ladaria 
Ferrer, verklaarde op de voorstelling van het 23 
pagina’s tellende document met als Latijnse titel: 
Samaritanus bonus (De barmhartige Samaritaan), 

over de zorg voor mensen in de kritieke en terminale 
fase van hun leven, dat levensverkortende maatregelen 
een symptoom zijn van de wegwerpcultuur. Zij 
bieden al evenmin een oplossing voor de problemen 
van terminaal zieke patiënten. Ook in extreme fases 
van lijden en dood moeten we de onvervreemdbare 
waardigheid van het menselijke leven verdedigen. Pijn 
en dood mogen niet het laatste criterium zijn waaraan 
de menselijke waardigheid wordt gemeten. Kardinaal 

Ladaria Ferrer herhaalde dat euthanasie een misdaad 
is tegen het menselijk leven en daarom onder alle 
omstandigheden intrinsiek slecht is. Zelfs in het geval 
dat de patiënt niet bij bewustzijn is, moet hij of zij 

worden erkend in de intrinsieke waarde 
en met passende zorg worden bijgestaan, 
onder meer met het recht op voedsel en 
hydratatie. Er kunnen echter gevallen zijn 
waarin dergelijke maatregelen onevenredig 
kunnen worden. Echt mededogen bestaat 
niet in het veroorzaken van de dood, 
maar in het liefdevol verwelkomen en 
ondersteunen van de persoon die ziek is.

Het document erkent dat de wanhoop of de 
angst van de persoon die erom vraagt, zijn 
of haar persoonlijke verantwoordelijkheid 
kan verminderen of zelfs onbestaande kan 

maken. Volgens Samaritanus bonus schuilt achter de 
wens van ernstig zieke mensen om een einde aan hun 
leven te maken bijna altijd de roep om hulp en liefde. 
Het antwoord daarop is steun en genegenheid. De wens 
om te sterven, is vaak het resultaat van onbehandelde 
pijn, een gebrek aan menselijke en christelijke hoop en 
ontoereikende psychologische en spirituele zorg. Zelfs 
wanneer genezing onwaarschijnlijk of onmogelijk is, 
mag de medische, verpleegkundige, psychologische 

Congregatie Geloofsleer bevestigt standpunt tegen euthanasie

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in haar recent verschenen document ‘Samaritanus bonus’ haar verbod op 
hulp bij euthanasie bekrachtigd, en bevestigt dat actieve euthanasie en hulp bij zelfdoding ethisch onaanvaardbaar 
zijn. Het recht op zelfbeschikking is nooit absoluut. Euthanasie en hulp bij zelfdoding overschrijden, vanuit het 
standpunt van de congregatie, de ethische en wettelijke grenzen van de zelfbeschikking. Tegelijk wordt bevestigd 
dat het niet de bedoeling is om medische technologie, vooral in kritieke levensfases, onevenredig en onmenselijk 
lang te gebruiken. Daarom is het legitiem om - met respect voor de wil van de stervende - maatregelen te weigeren 
die alleen maar een verlenging van het leven tot gevolg hebben. Wanneer de dood op handen en onvermijdelijk 
is, is het geoorloofd om af te zien van behandelingen die slechts een onzekere of pijnlijke verlenging van het leven 
opleveren.

Het paleis waar de Congregatie voor de Geloofsleer zetelt
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en spirituele zorg nooit worden opgegeven. (Citaat 
uit Samaritanus bonus.)

Het Vaticaanse document bekritiseert een bekrompen 
begrip van de kwaliteit van leven, een verkeerd begrip 
van mededogen en een individualisme dat anderen 
als een last beschouwt. Het Vaticaan blijft een felle 
voorstander van de bevordering van palliatieve 
geneeskunde. Het feit dat een ziekte ongeneesbaar 
is, mag er niet toe leiden dat een behandeling wordt 
stopgezet. Ook wie terminaal ziek is, blijft het recht 
behouden om te worden verzorgd en graag te worden 
gezien. Zo kunnen eenzaamheid, isolement en de 
angst voor lijden en dood ook vermeden worden. 

Bovendien moet die hulp in deze levensfase zowel de 
zieke als de gezinsleden omvatten.

Tot slot is het belangrijk dat er artsen en 
gezondheidswerkers worden gevormd om de 
stervenden op een christelijke manier te begeleiden. 
De spirituele begeleiding van een persoon die 
ervoor kiest om te worden geëuthanaseerd, vereist 
een uitnodiging tot bekering en nooit een gebaar 
dat als goedkeuring kan worden geïnterpreteerd, 
zoals aanwezig blijven terwijl de euthanasie wordt 
uitgevoerd.

(Bron: SIR/KNA/Vaticannews.va – 22/09/2020)

Het vondelingenluik had al op 21 september 2017 moeten 
geïnstalleerd zijn, maar de voormalige burgemeester had 
dat dezelfde dag verboden. De vzw Corvia startte vervolgens 
een procedure bij de Raad van State met als doel dit besluit 
te vernietigen. De vzw Corvia voerde aan dat het achterlaten 
van kinderen niet werd aangemoedigd, maar zij wilden 
"een kans bieden aan luie moeders om hun kinderen veilig 
achter te laten". Het verbod is inmiddels opgeheven en de 
huidige burgemeester van Evere, Ridouane Chahid, steunt 
het initiatief. "We zijn verheugd, want elk kind moet recht 
hebben op een toekomst", zegt Mathilde Pelsers van de 
vzw Corvia.  "We hopen begin oktober officieel te kunnen 
openen."

Nieuw vondelingenluik in Evere

Na drie jaar procederen kreeg de vzw Corvia eindelijk de 
toelating om een nieuw vondelingenluik te openen in de 
Lindestraat 405 in de Brusselse gemeente Evere. Net zoals in 
de Helmstraat 93 te Antwerpen krijgen moeders nu ook daar 
de mogelijkheid om hun kind anoniem af te staan.

Echt mededogen bestaat niet 
in het veroorzaken van de dood, 

maar in het liefdevol 
verwelkomen en ondersteunen 

van de persoon die ziek is. 
(Citaat uit Samaritanus bonus)

Zelfs wanneer genezing 
onwaarschijnlijk of onmogelijk is, 

mag de medische, verpleegkundige, 
psychologische en spirituele zorg 

nooit worden opgegeven. 
(Citaat uit Samaritanus bonus.)
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De “IMG" wordt echter, in tegenstelling tot "abortus", niet ingekaderd 
door een wettelijke deadline! Tot nu toe was "IMG" beperkt tot zeer 
specifieke gevallen, zoals een ernstige misvorming van de baby. Het 
toestaan van een (zeer) late abortus om een andere reden dan medisch 
is het openen van de doos van Pandora! Vooral omdat ‘psychosociale’ 
leed een heel vaag begrip is en daarom vatbaar voor alle interpretaties! 
Gelukkig is het mogelijk om de situatie nog te veranderen, want de bio-
ethische wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat en vervolgens 
door de twee vergaderingen over een tekst die in de Paritaire Commissie 
is overeengekomen.

Abortus tot negen maanden in Frankrijk?

De eerste pil, mifepristone, blokkeert het van 
nature voorkomende hormoon progesteron dat 
het baarmoederslijmvlies stabiliseert en het zich 
ontwikkelende kind ondersteunt. Het ongeboren 
kind krijgt niet meer de nodige voedingsstoffen om 
te overleven en sterft. De tweede pil, misoprostol, 
veroorzaakt bloedingen en 
weeën en de baby wordt dood 
geboren. De “dokter” kwam 
binnen en zei: “Ayah, je weet 
waarom je hier bent. Je kwam 
hier voor een abortus, dus 
laten we ermee doorgaan.” 
Op dat moment raakte ik in 
paniek. Toch nam ik de beker 
en slikte de eerste abortuspil. 
Ik had onmiddellijk het gevoel 
dat ik iets heel vreselijks had 
gedaan. Ik had het gevoel dat 
een deel uit mij werd weggerukt 
zonder dat ik echt wilde dat het 
gebeurde. Ayah kreeg in de abortusfaciliteit echter 
te horen dat het ongedaan maken van de abortuspil 
onmogelijk is. Toch zocht Ayah online naar een 
oplossing en kwam in contact met de organisatie 
“Abortion Pill Rescue", die haar anti-abortuspillen 
gaf. (In België verkrijgbaar onder de merknaam 

Utrogestan® mits doktersvoorschrift.) Deze pillen 
bevatten progesterone en ondersteunen opnieuw 
het baarmoederslijmvlies dat broodnodig is om 
het ongeboren kindje te voeden. Daarna werd ze 
opgevangen door “Aid for women”, een organisatie 
waar moeders elkaar steunen. “Ik wist dat ik de juiste 

keuze had gemaakt”, zei Ayah. “Mijn dochter is mijn 
reden voor alles wat ik doe. Ze is mijn kleine meid en 
ik hou van haar met heel mijn hart. Ik zou mijn leven 
zonder haar nooit kunnen voorstellen.”

(Bron: Life Action, Nancy Flanders | 22-09-2020)

Anti-abortuspil redde haar baby
Toen Ayah er voor het eerst achter kwam dat ze zwanger was, was ze erg bang. Alleen en zonder ondersteuning 
besloot ze dat abortus de enige optie voor haar was, dus maakte ze een afspraak bij een abortusfaciliteit om de 
abortuspil(len) te slikken. 

Terwijl de Fransen op vakantie waren en de Nationale Vergadering bijna leeg was, voegde een handjevol 
parlementariërs in de nacht van 31 juli op 1 augustus een wijziging toe aan de bio-ethiekwet. Dit amendement 
staat het gebruik van een “IMG” (Interruption Médicale de Grossesse, of Medische Zwangerschapsafbreking) toe als 
de moeder van de baby in een “psychosociale” situatie verkeert.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Op een dag vroeg pater Pellegrino Funicelli, die al vele jaren bij pater Pio woonde, hem het volgende: 

"Vandaag heb je de absolutie geweigerd aan een vrouw omdat ze ingestemd had met een abortus. 
Waarom ben je zo streng geweest voor deze arme ongelukkige?”

Pater Pio antwoordde: 
“De dag dat mensen stoppen met afgrijzen te voelen tegenover abortus, 

zal de verschrikkelijkste dag zijn voor de mensheid. 
Moeten we niet de moed hebben hen te overtuigen 

dat degenen die abortus goedpraten, 
twee misdaden begaan in één enkele handeling? 

Abortus aanmoedigen is niet alleen 
zichzelf medeplichtig maken aan moord, 

maar ook aan zelfmoord!”  

"Zelfmoord?", vroeg pater Pellegrino.

“Op een dag zal men ontdekken 
dat de aarde hoofdzakelijk bevolkt wordt door oudere mensen, 

en dat de kinderen ontbreken. 
Dan zal men beseffen wat ik bedoel met “zelfmoord”: 

de aarde zal in brand gestoken worden als een woestijn! 
Wanneer je een ziel hoort die abortus als een goede daad aanprijst, 

dan zal je weten dat de prins van de duisternis in haar regeert 
en dat ze het gevaar loopt voor eeuwig te sterven! 

Wee ons, als ook wij instemmen met die ellendige en dodelijke zonde! 
We mogen niemand toestaan om te kiezen voor abortus; 

we mogen niet medeplichtig worden aan deze vervloekte misdaad 
door ons stilzwijgen of door onze lauwheid!”, 

antwoordde pater Pio.

Abortus volgens Padre Pio

Padre Pio de Pietrelcina


