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Broeders van Liefde verstoten
De Belgische psychiatrische centra van de Broeders van Liefde
worden niet langer als katholiek beschouwd. Dat heeft de top in
Rome beslist, nadat de Belgische afdeling de deur openzette naar
euthanasie.

Van (ADB)



Kardinaal Luis F. Ladaria
ondertekende op 30 maart 2020
een brief waarin hij besluit dat de
twaalf psychiatrische centra van
de Broeders van Liefde in België
niet langer als 'katholiek' worden
beschouwd. Aanleiding is de
jarenlange vete tussen de
Belgische tak van de organisatie
en de hogere echelons in Rome.
Die vinden het onaanvaardbaar
dat de Broeders in 2017 hebben
beslist dat euthanasie in
psychiatrische centra in bepaalde
omstandigheden moet kunnen.

"Het Vaticaan en het generaal
bestuur van de Broeders van
Liefde zijn nooit akkoord gegaan
met die opening richting
euthanasie, omdat ze in strijd is
met de kerkelijke leer", zegt
Emmanuel Van Lierde,
hoofdredacteur van het
christelijke opinieweekblad
Tertio, dat woensdag over de zaak bericht. "De Belgische organisatie
kreeg herhaaldelijk het verzoek haar visie bij te sturen, maar geen van
beide wou plooien." Nu wil de congregatie de banden verbreken.

Hoe groot de impact zal zijn, valt moeilijk in te schatten. De top van de
congregatie stelt dat de gebouwen van de psychiatrische centra haar
eigendom zijn. Moeten de Broeders dan huurgeld betalen? En wat met de
naam Broeders van Liefde?

De Broeders van Liefde stellen in ons land duizenden mensen te werk.
Niet alleen in psychiatrische centra, ook in het onderwijs. "Wij betreuren
en betwisten deze beslissing", reageert voorzitter Raf De Rycke. "Het is
jammer dat een gevoelig en complex onderwerp als euthanasie wordt
misbruikt in een breder en reeds langer aanslepend conflict tussen het
generaal bestuur en onze regio."

 

'EEN GEVOELIG EN COMPLEX ONDERWERP ALS
EUTHANASIE WORDT MISBRUIKT' RAF DE RYCKE,
BROEDERS VAN LIEFDE


