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Beste mensen, 
 
Een nieuwe nieuwsbrief met berichten over het werk van IAM in ZA, 
dat ondersteund wordt met uw giften via SBPK. Een greep uit alle 
activiteiten die inclusie en bevestiging van LGBTI-ers binnen de 
verschillende geloofsgemeenschappen als doel hebben. Positieve en 
hoopvolle ontwikkelingen op een nog lange weg te gaan. 
 
NGK proces 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over het proces dat was 
aangespannen door IAM en medestanders, tegen de Nederduits 
Gereformeerde Kerk (NGK). In 2016 had de NGK n.l. hun 
synodebesluit van 2015 over het erkennen van homohuwelijken 
binnen de kerk, weer ingetrokken. Omdat deze beslissing tegen hun 
eigen rechtsorde inging, is de NGK door 11 mensen, waaronder 3 
IAM stafleden, voor de rechter gedaagd. En… met succes! In de 
jaren na het herroepen van het besluit 
zijn er vele conferenties georganiseerd 
en is er intensief gelobbyd in 
gemeenten. Het resultaat was dat 35 
gemeenten verklaarden dat ze het 
homofobe besluit van 2016 niet 
accepteerden. Sympathisanten, 
activisten, beroemdheden, theologische 
studenten, academici en gewone Zuid 
Afrikanen, droegen het iconische #T-
shirt met de tekst ‘Love is love’ als stil 
protest bij de diverse hoorzittingen. Op 

8 maart 2019 deed de Hogeraad uitspraak: het herroepen van het 
synodebesluit was onrechtmatig!  
De inspanningen die IAM de laatste 3 jaar voor deze zaak heeft 
geleverd, als ook de 23 jaar daarvoor van continue beïnvloeding van 
de publieke opinie en inzet tot veranderen van kerkelijke 
standpunten, hebben een belangrijke rol gespeeld in deze 
historische uitspraak!  
 
Ithemba lam 
In februari dit jaar is het opvanghuis ‘Ithemba 
lam’ in Gugulethu gesloten. Sinds 2006 bood dit 
huis onderdak aan kwetsbare LGBTI-ers, maar 
door een toenemende gevaarlijke en vijandige 
omgeving kon het huis niet meer de veilige plek 
bieden die het ten doel had. Het bieden van 
veilige onderkomens aan individuele LGBTI-ers, 
dat een belangrijk onderdeel is van het werk van IAM, gaat echter 
onverminderd door. 
 
Vrouwenrechten conferentie 
IAM gaf een presentatie ‘Seksualiteit en spiritualiteit’ op de 
conferentie over vrouwenrechten, georganiseerd door de 
zendingskerk URCSA.  150 Vrouwen van 9 verschillende 
kerkgemeenten werden aangemoedigd het proces aan te gaan van de 
dialoog, kennis verwerven en luisteren naar de ervaringen van 
LGBTI-gelovigen.  
 
Onze voorzitter vertelt 
In november  2018 was ik op vakantie in Zuid Afrika bij Pieter 
Oberholzer, de stichter van IAM. 
Een bezoek aan IAM mocht niet ontbreken om de mensen te 
ontmoeten die het werk doen dat wij als SBPK ondersteunen. Ik heb 
het geweten! 
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Wat een enorm gedreven mensen ontmoette ik daar! 

Zij vertelden mij over het werk dat zij dagelijks uitvoeren: 
consulting, training, contact met de kerken, administratie, financieel 
beheer, fondswerving, meedenken en contacten onderhouden met 
andere organisaties en het werk en de coördinatie in de communities. 
Ieder vertelde met hart en ziel! 
Het was bijzonder om hen te ontmoeten. Bij deze wil ik u namens hen 
doorgeven, dat uw giften zeer worden gewaardeerd. Hierdoor maakt 
u hun waardevolle werk en inzet voor IAM mede mogelijk. 
 
25 jarig jubileum 
Dit jaar bestaat IAM 25 jaar. Er wordt nog volop gewerkt aan de 
planning van de jubileum activiteiten. Een van de activiteiten is het 
bundelen van verhalen over de weg van transformatie van 
kerkgenootschappen naar een meer inclusieve en bevestigende 
positie van de volledige seksuele diversiteit en gender identiteiten. 
 
Samenwerking met universiteiten 
IAM bevordert samenwerking met de universiteiten van 
Stellenbosch, Western Cape, Kwa-zulu Natal en Pretoria om via 
speciale programma’s studenten bewust te maken van de 
invloed van geloofsovertuigingen op de doorleefde ervaringen 

van LGBTI-mensen. Workshops, publicaties en gezamenlijke 
activiteiten bevorderen het bewustzijn van studenten wat 
betreft de realiteit waarmee LGBTI-mensen worden 
geconfronteerd. 
 
Financieel overzicht 2018 
Ontvangsten in het jaar 2018   
Van donateurs  € 2.550,00 
Van de Corine Stichting Zeist € 11.000,00 
Diaconieën  € 1.800,00 
Totaal   € 15.350,00 

     
Uitgaven over het jaar 2018   
Overmaking naar IAM  € 14.000,00 
Kosten nieuwsbrieven  € 428,62 
Bankkosten en ANBI account € 250,74 
Totaal   € 14.679,36 

     
Exploitatieresultaat   670,64 

     
Saldo bank per 1 januari 2018  2.378,43 
Exploitatieresultaat   670,64 
Saldo bank per 31 december 2018  3.049,07 

        
 
Op 14 maart 2019 heeft Dhr. A.J. Schiedon de kascontrole gedaan  
en goedgekeurd. 
         
Meer weten over IAM? 
Wilt u meer weten over de visie, de activiteiten, publicaties  en de 
resultaten van IAM, dan kunt u verder lezen op www.iam.org.za.         

 
Hatelijke groet,  
Jolanda, Breems, Marleen Quist en Linda de Geus 


