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Aan de belangstellenden
We zijn blij dat we u voor de tweede maal dit jaar een nieuwsbrief kunnen sturen. We
zijn voornemens u in deze frequentie, in het voor- en najaar, te informeren over de
ontwikkelingen en activiteiten bij Wederzijds. Daarnaast willen wij u op de hoogte
houden van andere initiatieven in en buiten het land. Ook voor achtergronden, boek, film
en andersoortige informatie is plaats. U kunt daar te allen tijde aan meewerken door de
redactie middels een mail te informeren of op de hoogte te houden. We stellen dat
bijzonder op prijs.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de recente ontwikkelingen van
Wederzijds. Marijcke van Hasselt, initiatiefnemer van het eerste uur en bestuurder heeft
besloten terug te treden als lid van het bestuur. We betreuren, maar respecteren, deze
beslissing. We zijn haar erg dankbaar voor al haar werk voor Wederzijds. Gelukkig blijft
zij lid van de klankgroep en neemt zij deel in de redactie van de Nieuwsbrief.
Toegetreden tot het bestuur is Maria Muijderman. Voor de functie van penningmeester
zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat.
Onze website www.wederzijds-stervenscultuur.nl is nog in ontwikkeling. Wij hopen deze
dit najaar meer te kunnen actualiseren. Wij kijken uit naar hulp van iemand die met veel
plezier de stroom van informatie voor de website op gang brengt en coördineert.
Derde studiedag
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onze derde studiedag op 27 november a.s.
Het thema van deze studie- en ontmoetingsdag is
Nabij zijn rondom het sterven
Het waken tijdens en na het sterven staat deze dag centraal. De waarde van nabij zijn en
het zoveel mogelijk bevorderen van de kwaliteit van het stervensproces willen wij
belichten. Het sterven leren zien als een genezingsproces dat doorwerkt naar de
toekomst. Dit werpt een ander licht op het omgaan met de stervende, met zijn pijn en
zorgen. Inzichten uit de antroposofie kunnen vruchtbaar worden gemaakt in ons
concrete handelen met behulp van geneesmiddelen, therapieën en scholing van eigen
vaardigheden. In de 3-dagen tijd is het waken bij de gestorvene van grote betekenis
voor alle betrokkenen. Met aanwezigheid, aandacht en bijv. graszoden voor koeling van
de ruimte wordt een atmosfeer gecreëerd waarin de gestorvene zich gedragen weet.
De dag wordt begonnen met een kunstzinnige opmaat door Chantal Heijdeman
(euritmie) en Guus Fabius (cello).
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Sprekers:

Christa van Tellingen, antroposofisch consultatief arts te Zeist:
De weg van de stervende, de zin van het lijden, het belang van een bewust
doorgemaakt sterfmoment, de werking van morfine, middelen om angst
en onrust tegemoet te treden, welke vermogens moeten wij ontwikkelen
om de stervende bij te staan?
Ignaz Stegeman, geestelijke in De Christengemeenschap te Rotterdam:
Waarom waken, welke bijdrage heeft het religieus rituaal van De
Christengemeenschap, hoe bouwen we een contact met onze gestorven
dierbaren op?

Locatie:
Tijd:
Kosten:
Opgave:

Hogeschool Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist, www.hhelicon.nl
27 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur
€ 30,-- p.p. incl. koffie, thee, soep (brood meenemen)
Vóór 10 november door overmaking van dit bedrag op rek. nr.
39 04 20 751 van Stichting Wederzijds, Zwijndrecht, o.v.v. ‘studiedag
27/11’, naam en e-mail/postadres. Deelname op volgorde van betaling.

In de middag zijn er de volgende werkgroepen:
1. Euritmie Chantal Heijdeman
2. Antroposofische geneesmiddelen en behandelingen in de laatste levensfase;
Praktische toepassing van de goudzalf-lap Ina Emous
3. Een eindje mee op reis – waken bij een gestorvene Judith van der Bend
4. Aanwezig zijn rondom het sterven; uitwisseling en vragen Ingrid Deij
5. Verbinding met gestorvenen; uitwisseling en gesprek Hans van Tol
6. Handelingen rondom het sterven; verzorging van het lichaam van de gestorvene,
opbaring en koeling Annemieke Zwanenburg
7. Gespreks- en verdiepingsgroep uitgaande van de dodenwake bij Rudolf Steiner

Marijcke van Hasselt, Suzanne Katier

8. Sprookjes in de laatste levensfase Alida Maandag
9. Muziek rondom het sterven Petra Rosenberg, Toos van Boetzelaer
10. Vrije gespreks- en ontmoetingsgroep Maria Muijderman, Els Backhuijs
Aanbevolen literatuur:
Van Rudolf Steiner:

Theosofie, De wereld der gestorvenen,
Door de poort van de dood,
De weg tot inzicht in hogere werelden
Ina Emous e.a.:
Uitwendige Therapieën (Christofoor)
Michael Debus en Gundhild Kacer: Handelingen rond het sterven:
Renée Zeylmans:
Stervensbegeleiding,een wederzijds proces
Wij hopen velen van u op deze dag welkom te heten!
Een flyer en affiche voor 27 november gaat hierbij in een apart attachment. Zou het
mogelijk zijn die in uw omgeving te verspreiden?
Tekst van Rudolf Steiner

Iedere ziekte is een opgave van het lot tot zelfopvoeding.
Gebruik de tijd en vrees niet.
Bedenk: wie zich bewust is van de grenzen van zijn kunnen,maar
binnen deze grenzen zijn kracht met een koninklijk gebaar uitgeeft,
houdt zich staande.
Maar weet ook: door de zelfbeperking versterken de grenzen en
verwijden zich.
In het andere geval breken ze open en de zwakte dringt binnen en
verteert de levenskracht.
Gebruik de tijd en vrees niet!
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Nieuws uit Zwitserland.
13-14 november 2010, Conferentie in het Goetheanum, Dornach, Zwitserland
Thema: “Begeleiding aan de grens”
Deze 2-daagse conferentie wordt georganiserd door de Fachzweig Sterbekultur, onze
“zustergroep” in Zwitserland.
Toelichting: Hoe dichter de mens aan de doodsgrens komt, hoe individueler hij wordt.
Daarom is het ook noodzakelijk dat de vorm van begeleiding in de laatste levensfase op
deze individu wordt toegespitst. Waaraan heeft deze mens die gaat sterven en waaraan
heeft deze overledene behoefte? Hoe kunnen wij onszelf voorbereiden voor het bijstaan
van deze stervende en deze gestorvene? Er wordt gezocht naar verdieping door middel
van ontmoeting, gesprek en kunstzinnige inbreng als vormend element, zoals
spraakkunst, muziek en euritmie.
Aanmelding vóór 1 november: Suzanne Respond, Blumensteinweg 38, 4500 Solothurn,
Zwitserland.
Discussie over verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot - en hulp bij zelfdoding
in Zwitserland.
In het laatste half jaar werd in het “Goetheanum” een discussie gevoerd, die voor ons
ook heel actueel is, met name in nummer 24 en 25. Vandaar hieronder een korte
samenvatting. Het “Goetheanum” is een wekelijks uitkomend tijdschrift uitgegeven in
Zwitserland voor leden van - en geïnteresseerden in de antroposofische vereniging en de
antroposofie over de hele wereld.
Net als in Nederland houdt de problematiek van hulp bij zelfdoding ook de Zwitserse
gemoederen behoorlijk bezig. De mening namens Fachzweig Sterbekultur (Vakgroep
stervenscultuur) speelde daarbij een belangrijke rol. Het is zelfs zo dat deze heel
betrokken discussie het gevolg was van de stellingname van deze Vakgroep en een
14-tal medische instellingen op antroposofische basis.
In Zwitserland is het al enige jaren mogelijk dat er onder voorwaarden hulp wordt
verleend aan mensen die graag willen sterven. Nu werd er echter campagne gevoerd
voor verruiming van deze voorwaarden. In zijn meningsvorming was voor de Vakgroep
het uitgangspunt de reeds bestaande situatie, democratisch tot stand gekomen, en het
respect voor het vrije beschikkingsrecht van een ieder om voor een bepaalde wettelijke
regeling te stemmen.
De Vakgroep benadrukte in hun standpunt dat zij pleiten voor een heel strenge
regulering, zeer duidelijke restrictieve voorwaarden, eigenlijk te vergelijken met de
voorwaarden zoals deze nu in Nederland gelden. Aanvankelijk leek de leiding in het
Goetheanum - zo ook de medische sectie - dit standpunt te accepteren, maar enige tijd
later plaatsten zowel Michaela Glöckner (arts) als Sergej Prokofieff (bestuur) een
afwijzende reactie.
De Vakgroep reageerde daarop dat er alleen schijnbaar sprake was van een
tegenstelling. Alle partijen hebben als basis dezelfde mening, namelijk dat zij
tegenstander zijn van georganiseerde hulp bij zelfdoding, dat zelfdoding geen oplossing
is voor de problemen en dat men dus in het algemeen hulp bij zelfdoding afwijst. Zowel
in een brochure als op de website www.sterben.ch werd die mening eerder door hen
duidelijk weergegeven.
Glöckner baseerde zich in haar stuk op het feit dat de arts een centrale rol heeft in de
professionele stervensbegeleiding met een speciaal accent op het menswaardig zijn van
het levenseinde. Prokofieff op de gevolgen van zelfdoding. Beiden beroepen zij zich op de
eed van Hippocrates.
Een heel goed overzicht van het “waarom” van een ander, antroposofisch standpunt
vinden we in het artikel van Peter Selg, leider van het Ita Wegman-instituut,
antroposofisch psychiater en publicist. De titel hiervan is “Het therapeutisch imperatief
van Rudolf Steiner”.Dit stuk geeft heel duidelijk het waarom van een antroposofische
visie weer.
3-4

Dit standpunt is gebaseerd op de aanwijzingen van Rudolf Steiner voor de taak van een
arts rond het levenseinde.
Daaruit blijkt dat de standpunten bij aanhangers van “Uit vrije wil” en de
antroposofische visie met name voortkomen uit een verschillend antwoord op de vragen:
-

wie of wat het betreft als men spreekt over de vrije wil: is dat de wil van de
huidige aardse mens of van zijn Ik, zijn eeuwige individualiteit?
of men de dood ziet als het absolute einde of als een doorgangsmoment, waarbij
wij alleen dienend kunnen zijn.
of het leven van een lijdend mens zin kan hebben.

Stuur een berichtje naar Marijcke van Hasselt (van.hasselt@wxs.nl) voor een uittreksel
van dit artikel van Selg.
Agenda andere organisaties (Zie ook www.antrovista.nl)
Kiezen voor waardig leven en sterven
Lezing door Hans van Helden en Bastiaan Baan
5 oktober 20.00 uur in de Raphaelkerk, v.Tetslaan, Zeist
14 oktober 20.00 uur Christengemeenschap, Zutphen
Sprookjesthemadag Assepoester

Wat kunnen wij voor de gestorvenen doen en wat doen zij voor ons?
23 oktober 10.15 uur Huize Thomas, Grieksestraat 18, Rotterdam

De wereld van de gestorvenen
Onder leiding van Kees van der Zwet, Drude van Houwelingen, Eva Ouwehand
Maandag 1 november 20.15 uur Floraplein 27H, Haarlem
Omgang met gestorvenen
Lezing door Arie Boogert
2 november 20.15 Therapeuticum Aurum, Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer
Het juiste sterfmoment
Tweeluik op 4 november om 20.14 uur door Christof Zwart (huisarts) en op zondag 14
november om 11.30 uur door Katarina Knijpenga (geestelijke)
Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

Redactie: Marijcke van Hasselt, Maria Muijderman

Regelmatige schenkingen van belangstellenden
zijn de enige financiële basis voor het voortbestaan
van Wederzijds, mogen wij op uw steun rekenen?
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