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Veenendaal, 13 november 2011 
 
 
Geachte kerkenraad, 
 
Hoe kunt u ons helpen in de strijd tegen de Levenseindekliniek, die de NVVE in 2012 wil 
realiseren? Daarover gaat deze brief vanuit het Platform Zorg voor Leven. 
 
Het Platform Zorg voor Leven (zie website: www.platformzorgvoorleven.nl)is opgericht ten 
tijde van de behandeling van het wetsvoorstel Levensbeëindigend handelen op verzoek en 
hulp bij zelfdoding, meer bekend als de zogenoemde Euthanasiewet. Door het Platform zijn 
toen allerlei activiteiten ontwikkeld, die uitmondden in het Stil Protest op het Plein in Den 
Haag, een manifestatie waar ongeveer 10.000 (jonge) mensen aan meededen. De 
organiserende organisaties hebben zich vervolgens verzameld in het Platform Zorg voor 
Leven. Dit Platform houdt zich bezig met medisch-ethische vraagstukken, met name rond 
levensbegin en levenseinde. 
 
Het afgelopen jaar heeft het Platform Zorg voor Leven zich genoodzaakt gezien te reageren 
op een nieuw initiatief van de stichting Uit Vrije Wil. Deze stichting, nauw verbonden aan de 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), is een burgerinitiatief rond 
zogenoemd ‘voltooid leven’ begonnen om de grenzen van de Euthanasiewet te verruimen, of 
zelfs tot een nieuwe wet te komen. Om een burgerinitiatief te starten, zijn 40.000 
handtekeningen nodig. De stichting Uit Vrije Wil had al na enkele weken 117.000 
handtekeningen binnen! Dit betekende dat men met voortvarendheid aan de slag kon 
richting Tweede Kamer. De discussie over het wetgevingstraject is ook al in gang gezet. 
 
Het Platform Zorg voor Leven heeft besloten hiertegen te ageren. Dat is uitgelopen in een 
tweetal acties: 

1. De eerste actie is bekend onder de naam www.mijnlevenmaakikzelfnietuit.nl. Deze 
website is opgericht om een digitaal platform te vormen voor discussie en 
meningsvorming. Dit heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid opinieartikelen. 

2. Daarnaast heeft het Platform een onderzoeksopdracht gegeven aan het Prof.dr. G.A. 
Lindeboominstituut voor medische ethiek. Dit instituut heeft een analyse gemaakt van 
de argumenten die in het totaal van de levenseindediscussie spelen. 

De resultaten van dit onderzoek bieden een heel goed handvat om de discussie aan te gaan 
binnen kerk en onderwijs en in de samenleving als geheel. En dus ook in de politiek. Op 18 
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mei jl. is vanuit het Platform deelgenomen aan de rondetafelconferentie, die de commissie 
voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer organiseerde over dit thema.  
 
Om deze activiteiten blijvend te kunnen uitvoeren en de argumenten toegesneden op 
verschillende doelgroepen te kunnen inbrengen in de aanstaande discussie over ‘voltooid 
leven’ en de oprichting van een ‘levenseindekliniek’, is financiële ondersteuning nodig. 
Vandaar dat het Platform Zorg voor Leven zich wendt tot de kerken met het verzoek om een 
eenmalige bijdrage voor het werk van het Platform.  
Graag verzoeken wij u deze eenmalige gift over te maken ten name van Platform Zorg voor 
Leven op rekeningnummer  38 22 94 777, onder vermelding van Actie Platform ZvL. 
 
Mocht u meer willen weten over de activiteiten van het Platform Zorg voor Leven, dan kunt u 
informatie vinden op de website www.zorgvoorleven.nl, dan wel contact opnemen met de 
dragende organisaties. 
 
Namens het Platform Zorg voor Leven, 

 
 
 
 
 

Dr. R. Seldenrijk 
Voorzitter 
 


