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Position Catholic Church
Concise Medical Ethics Questions and answers according to the teaching of the Catholic Church
Bundeling van standpunten van de R.K. Kerk in vraag- en antwoordvorm door dr. J.A. Raymakers in
samenwerking met het bestuur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. Engelstalige uitgave.
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Beknopte Medische Ethiek in vraag- en antwoordvorm volgens de leer van de Katholieke Kerk
Bundeling van standpunten van de R.K. Kerk in vraag- en antwoordvorm door dr. J.A. Raymakers in
samenwerking met het bestuur van de Katholieke Stichting Medische Ethiek.
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Kwaliteit van Leven in Christelijk perspectief
onder redactie van mgr.dr. W.J. Eijk, br.dr. R. Stockman f.c., dr. J.A. Raymakers, 2007, Proceedings International
Institute Canon Triest
Teksten van voordrachten van het gelijknamige symposium uit 2007. Dit boek is uitverkocht. De pdf-versie is
beschikbaar op deze website.
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