
 
 

HERFSTAVONDLEZINGEN 2014: “Ethiek” 
 
Voor de elfde keer organiseert Rotaryclub Sittard een cyclus Herfstavondlezingen. Dit jaar 
over Ethiek in al zijn facetten. Net als vorige jaren een onderwerp waarover je bijna dagelijks 
in de krant leest en waarbij eenieder dan zo zijn eigen gedachten vormt. Ook dit jaar hebben 
we weer sprekers die ieder het thema vanuit hun eigen belevingswereld en invalshoek 
belichten. 
 
Ethiek? 
Letterlijk: vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is. 
 
In praktische bewoording: Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het 
morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de 
rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of 
slecht wordt beschouwd, maar vooral om de redenering daarachter, de argumentatie. Ethiek is 
daarom gekoppeld aan de toetsing en correctie van menselijk handelen. Centrale onderwerpen in de 
ethiek zijn juistheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, het goede leven. etc. 
 
In Rotary bewoording (reeds sinds 1932): de four-way test -> 

- is het waar, 
- is het billijk voor alle betrokkenen, 
- bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap, 
- komt het alle betrokkenen ten goede. 

Tijdens de maandagavonden in November 2014 zullen onderstaande sprekers trachten zo veel 
mogelijk zaken rondom het uitgebreide thema Ethiek te belichten. En wel rond de vier meest in het 
nieuws zijnde onderwerpen van dit moment. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
3 november: Gezondheidszorg & Ethiek 
Leo van Houtem, Gezondheidszorgpsycholoog en bestuurslid van een landelijke vereniging 
voor ethiek en zingeving in de gezondheidszorg (LinkedIn) 
 
Wat wordt verstaan onder goede zorg? 
Een dergelijke  morele vraag vraagt om een moreel oordeel. Maar hoe kom je hiertoe en welke 
dilemma’s  spelen hierbij?  Hoe belangrijk is openheid in dezen?  
 
10 november: Ethiek vs Openbaarbestuur 
Sjraar Cox, Burgemeester Sittard-Geleen (LinkedIn) 
 
Met Algemeen bestuurlijke zaken in zijn portefeuille zal Sjraar Cox het integriteitsbeleid binnen het 
openbaar bestuur nader toelichten. 
 
17 november: Finance & Ethiek 
Jacques van der Linden, Directievoorzitter Rabobank Westelijke Mijnstreek (LinkedIn) 
Guido Kerckhoffs, directeur bedrijfmanagement Rabobank Westelijke Mijnstreek (LinkedIn) 
 
Jacques en Guido zullen een toelichting geven op integriteit binnen de Rabobank Westelijke 
Mijnstreek en de gevolgen in de bedrijfsvoering door de ontwikkeling van intrinsieke integriteit naar 
geformaliseerde integriteit. 
 



 
 
24 November: Het Geloof en Ethiek 
Hub Vossen, stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving (LinkedIn) 
 
Hoe kijkt de katholieke kerk, met name vanuit het katholieke sociaal denken, naar de huidige 
veranderingen in de samenleving. Waarbij de katholieke sociale leer, uitgewerkt in de sociale 
encyclieken (Rerum Novarum, … Deus Caritas Est en Caritas in Veritate), mede voortgekomen vanuit 
het denkt van Thomas van Aquino en Aristoteles, de richtsnoer van de avond vormen. De volgende 
woorden en begrippen zullen deze praktisch theologische avond centraal staan; menselijke 
waardigheid en respect, subsidiarieit en solidariteit. 
 
Algemeen 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk 
om 18:00 uur in onze vaste locatie Ophovener Molen te Sittard. Om 18:30 uur is er een korte maaltijd. 
De lezingen starten om 19:00 uur en duren inclusief discussie tot ca 20:30 uur. Daarna informeel 
samen zijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij de leden van Rotaryclub Sittard om ruim van tevoren bij 
Wim Kobben aan te melden of uw partner meekomt. Daartoe zal er op de komende clubavonden een 
intekenlijst circuleren en u kunt zich natuurlijk ook per mail aanmelden 
(mailto:wim.kobben@rotaryclub-sittard.nl). Leden van andere Rotaryclubs, en andere 
belangstellenden, kunnen zich uiteraard rechtstreeks bij Wim aanmelden. Svp niet later dan op de 
woensdag voorafgaand aan de betreffende lezing. 
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd  
€ 15,00 exclusief eventuele drankjes, op de avond zelf te voldoen aan de bar van Ophovener Molen. 
 
Tijdens de avond gaat een schaal rond voor de wekelijkse bijdrage, deze komt ten goede aan 
projecten in de regio. Het staat de bezoekers vrij hier ook hun bijdrage aan te leveren. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een zo groot 
mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we uiteraard de nodige 
inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Ton van der Bruggen, LinkedIn)  
Vragen: ton.van.der.bruggen@rotaryclub-sittard.nl 


