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Beste mensen, 
 
Graag brengen wij u weer op de hoogte van de projecten en 
werkzaamheden van IAM in Zuid-Afrika, die mede mogelijk worden 
gemaakt door uw gift aan SBPK. Ondanks de beperkingen die Covid-19 
met zich meebrengt, gaan veel projecten op het gebied van het 
stimuleren van inclusiviteit en bevestigen van LGBTIQ+ mensen 
binnen geloofsgemeenschappen, gelukkig ‘gewoon’ online door.  
 
Enkele grepen van gebeurtenissen en activiteiten van de afgelopen 3 
maanden uit de nieuwsbrieven van IAM: 
 
Op 9 augustus 2020 
werd vrouwendag in 
Zuid-Afrika gevierd. 
Helaas is de viering van 
vrouwen aangetast 
door de voortdurende 
meldingen van gender 
gebaseerd geweld 
incidenten tijdens 
COVID-19 en de zinloze moord op vrouwen en meisjes. Ds. Thabo 
Makgoba, de aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk van ZA, werd 
uitgenodigd voor een gesprek door Anglicaanse leken en geestelijken 
over de leidende rol van de kerk bij het in standhouden van 
gevaarlijke omstandigheden voor vrouwen door het patriachaat en 
GBV binnen de kerk. 
 

25-jaar IAM   
Bij het vieren van het 25-jarig jubileum in 2020 reflecteert het 
IAM-team op de diverse partners, zoals onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties, en projecten die het werk informeren 
en vormgeven. In deze nieuwsbrief geven we u een aantal korte 
voorbeelden. 
Prof. Sarojini Nadar spreekt met IAM over haar ervaring met IAM 
binnen haar werk bij UWC's Desmond Tutu Center for Religion and 
Social Justice. Zij zegt: 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"... Er is voor alles een tijd, 
 en een tijd voor elke     
 activiteit onder de 
hemelen…”    
 Prediker 3: 1 
                                          
 

Op het zuidelijk halfrond is de lente aangebroken. Hoop en 
vernieuwing hangen in de lucht met het versoepelen van de lock-down 
maatregelen. Moge de rest van 2020 een tijd zijn van vernieuwing en 
het planten van nieuwe zaden. 
 
In het kader van het 25 -jarig IAM jubileum spreekt Jacqui Benson,  
een Joodse queer-activiste, met IAM over haar pleidooi voor een 
groter bewustzijn van de behoeften van de LGBTIQ + -mensen binnen 
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bestaande gemeenschapsstructuren, en het belang van het openen van 
ruimtes voor meer interreligieuze dialoog en gezamenlijke actie. 
Zij zegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Melanie Judge, queer feministische activiste en geleerde, spreekt 
met IAM over de radicale geschiedenis van IAM en het belang van 
voortgezet werk in geloofsruimten. Zij zegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na enkele maanden van strikte 
lockdown-regels, waagde het 
IAM-team zich dapper aan het 
faciliteren  van de eerste face-
to-face workshop. De tweede 
fase van onze nieuwe Journey of 
Hope-workshop - genaamd 
Journey Towards Healing - een 
proces van het integreren van 

iemands spiritualiteit, seksualiteit en realiteit. 

In het kader van het 25 -jarig IAM jubileum spreekt Graham 
Goodwin, Minister in de Methodist Church of Southern Africa, met 
IAM over de kracht van samenkomen en verbinden van queer 
geestelijken, het belang van verschuivingen op microniveau op 
individueel en gemeentelijk niveau, en het werk van IAM in de 
seminaries die van invloed zijn op de volgende generatie leiders. Hij 
zegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Rev. Stefan Hippler, een katholieke priester en uitvoerend 
voorzitter van de HOPE Cape Town Trust, spreekt met ons over de 
waarde van de gemeenschap die IAM samenbrengt, en de belangrijke 
rol die zijn werk met de belangrijkste denominaties speelt in het 
leven van velen. Hij zegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze laatste mooie woorden, sluiten we af met een hartelijke 
groet, Linda de Geus, Jolanda Breems, Marleen Quist 
(Bestuur SBPK) 


