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Vele vormen van kanker kunnen
worden genezen of in toom gehouden
worden. Vaak gebeurt dat door intensieve therapie
met de nodige bijwerkingen. De laatste jaren zijn er
ook spectaculaire doorbraken die bij tot voor kort
ongeneeslijke vormen van kanker genezing geven.
Deze avond willen we met emeritus hoogleraar
Gert Ossenkoppele, verbonden aan het VU Medisch
Centrum, gespecialiseerd in de behandeling van
leukemie stilstaan bij wat bereikt is en wat we op
korte termijn aan nieuwe ontwikkelingen kunnen
verwachten. Ondanks zijn emeritaat is hij nog intensief
en wereldwijd betrokken bij het onderzoek naar
leukemie.
Er zal worden gesproken en met u gediscussieerd
worden over de prijs van de behandeling in termen
van directe kosten. Deze kosten zijn zowel financieel
als persoonlijk. De eerste vragen om een noodzakelijke
afweging omdat het budget nu eenmaal altijd beperkt
is. De tweede vragen een hoogst persoonlijk wikken
en wegen, dat lastig is omdat je van te voren niet alles
weet. Lichamelijke en geestelijke bijwerkingen kunnen
de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Wat
bepaalt hoe ver we als individu willen gaan in de strijd
tegen kanker?

Vrijdag 11 maart 2022
Lijsttrekkersdebat
gemeenteraadsverkiezingen
Op het moment van verschijnen van deze
folder bestaat de gemeenteraad
Uithoorn – De Kwakel uit acht partijen. Gezien de
landelijke trend bestaat de mogelijkheid dat u op
16 maart 2022 zelfs op meer partijen kunt stemmen.
Wat zijn de plannen van al deze partijen? U kunt
zich verdiepen in de partijprogramma’s, u kunt de
plaatselijke media goed volgen, maar er gaat niets
boven persoonlijk contact om u te oriënteren op wat
deze partijen willen voor Uithoorn-De Kwakel.
Daarom organiseert KerkCafé Uithoorn op 11 maart
2022 in samenwerking met radio Rick voor de derde
keer een lijsttrekkersdebat. Belangrijke landelijke
onderwerpen als stikstof- en CO2-beleid, huisvesting,
jeugdzorg, energietransitie en inrichting landelijke
omgeving liggen ook op het bordje van de
gemeentelijke politiek.
De gemeenteraad moet wetgeving vertalen in
praktische oplossingen. Voor ons is het belangrijk:
hoeveel wordt er gebouwd en voor wie en waar?
Komen er windmolens en zonnepaneelvelden of
gaan we die laatste juist op daken leggen? Wie gaat
er als eerste van het gas af? Hoe is de hulpverlening
geregeld als jij of je kinderen in problemen komen?
Hoe wordt het dorpscentrum verder ontwikkeld en
hoe gaan de verkeersstromen lopen? Blijft Schiphol
de kwaliteit van wonen bepalen of…?
De lijsttrekkers zullen goed aan de tand gevoeld
worden over deze en andere onderwerpen. Ruurd
van der Weg zal ook deze keer het debat leiden.

Vrijdag 8 april 2022
In gesprek met Bert Keizer
– over dood en leven
Bert Keizer (1947) is arts, filosoof en
schrijver. Hij werkte lange tijd in een
verpleeghuis met mensen met dementie en schreef een
groot aantal boeken en talloze columns, onder andere
voor Trouw. Daarin is hij bezig met vragen rondom zin en
onzin van medische zorg, leven en sterven. En ook over
palliatieve sedatie en euthanasie waar dat leven niet
meer leefbaar is. Nooit achteloos of makkelijk, altijd met
weemoed en met het besef dat het ene leven dat we
hebben onvervangbaar is en doodgaan onomkeerbaar.
Hij werkt momenteel bij het Expertisecentrum
Euthanasie.
Het laatste boek dat hij schreef, Reis om de dood
(Prometheus, 2019), bestaat voor een groot deel uit
anekdotes uit zijn werk en citaten van schrijvers en
filosofen. Met opzet fragmentarisch, want over de dood
kun je geen afgerond betoog houden, alsof je er ooit
klaar mee zou zijn. In dat boek legt hij veel neer
waarover je met hem zou willen doorpraten, zoals, wat
leven is, waar je troost vindt, of een mens een ‘ziel’ heeft,
en zo ja, waar die blijft, en nog veel meer.
Zijn komst naar het Uithoorns Kerkcafé werd door de
corona-epidemie ongeveer een jaar uitgesteld. Jammer,
maar ook over die periode en de ethische afwegingen zal
genoeg te melden zijn. Op 8 april 2022 komt hij vertellen
over zijn werk en zijn gedachten daarover. Eerst in de
vorm van een een-op-een gesprek met Joep Dubbink,
daarna in gesprek met wie dat maar wil.

KerkCafé vindt steeds op vrijdag plaats
in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.
KerkCafé Uithoorn is een podium waar gesproken en

Iedereen van harte welkom!

gediscussieerd wordt over onderwerpen als gezondheid,
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www.kerkcafeuithoorn.nl
e-mail kerkcafeuithoorn@gmail.com

politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en andere
actuele maatschappelijke thema’s.

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.
Na afloop kunt u bij een hapje en drankje
napraten. De toegang is vrij. Voor consumpties
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Vrijdag 28 januari 2022
Kanker overwinnen
– tot (w)elke prijs?

