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Omarm de laatste levensfase zoals Johannes Paulus II
dat deed
Paus Johannes Paulus II imponeerde niet alleen door zijn leven, maar ook door zijn sterven. Hij toonde hoe de
mens ook in zijn broosheid waardevol blijft. Die les mogen we ons nog altijd ter harte nemen.

Kardinaal Eijk reageert op uitspraak Hoge Raad over
euthanasie bij demente vrouw
‘Ik vrees dat deze uitspraak niet zal leiden tot een daling in het aantal gevallen van euthanasie en medische
hulp bij suïcide’, zegt kardinaal Eijk in een reactie op de recente uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van
euthanasie bij een demente vrouw.

Ruime meerderheid Nederlanders wijst euthanasie niet
principieel af
Euthanasie moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn, vindt 87 procent van de volwassenen in Nederland. Ook
christenen vinden in ruime meerderheid. Hoe kerkbetrokken de geënquêteerde christenen zijn, is onduidelijk

Christelijke mensvisie en gendertheorie
Kardinaal dr. W.J. Eijk beschrijft het ontstaan van de gendertheorie en de antropologische visie van de Roomskatholieke kerk op gender.

Overlijden van Vincent Lambert – Gezamenlijke
verklaring van de religieuze leiders van Reims
Religieuze leiders uit Reims reageren afwijzend op het staken van de sondevoeding bij Vincent Lambert, een
comateuze patiënt die door hierdoor is overleden.
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Toename euthanasie mogelijk gevolg van vergrijzing
en meer acceptatie
NIVEL presenteert een analyse naar de oorzaken van de toename van het aantal euthanasiegevallen sinds
2003. M.n. vergrijzing, de toename van kanker en meer acceptatie van euthanasie zouden belangrijke oorzaken
zijn.

Tijd voor een nieuw abortusdebat dat het gevoel
overstijgt
Juristenvereniging Pro Vita belicht in Katholiek Nieuwsblad hoe mens-zijn of niet wordt bepaald door ouders en
niet door een meer objectieve maat.

Pro Vita opinie:
bevolkingsregister

geaborteerde

kinderen

in

Juristenvereniging Pro Vita belicht hoe mens-zijn of niet wordt bepaald door ouders en niet door een meer
objectieve maat.

Ben ik mijn DNA?
Dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, zet uiteen waarom de opvatting dat DNA de mens bepaalt niet klopt.

Genderideologie: accepteren van ons lichaam zoals het
geschapen is
Aartsbisschop Bernardito Auza legt aan de Verenigde Naties uit dat gender is meegegeven bij de schepping en
dat de mens dit als gegeven moet accepteren.
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