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Beste vrienden, 

Graag geven we dit keer aandacht aan een nieuwe activiteit van IAM in Zuid-

Afrika. Het gaat om een workshop voor theologiestudenten, de kerkleiders van 

de toekomst. Met veel enthousiasme heeft een aantal teamleden van IAM: 

Arnold Motsau , Ecclesia de Lange, Michelle Boonzaier, en Charlene van der 

Walt een workshop ontwikkeld, die theologiestudenten laat kennismaken en 

oefenen met dialoog rond spiritualiteit en seksualiteit. 

 

Een “mind-blowing” workshop! 
In november 2014 namen 8 studenten van de Moravische Theologische 

opleiding als eerste groep deel aan deze workshop. De Moravische Kerk 

kennen wij in Nederland als Evangelische Broeder Gemeente. Het was het 

eerste zendingsgenootschap in Zuid-Afrika in de 19
e
 eeuw en is nu vooral in de 

Kaapprovincies actief.  Doel van deze workshop was om in een veilige sfeer 

kritisch te reflecteren op complexe en gevoelige thema’s van geloof, 

seksualiteit, gender en geestelijk leiderschap.  

 
Workshop 2-4 november 2014. 

Het 2-daagse programma gaf de studenten kennis en inzicht over dialoog als 

instrument om in de kerk te spreken over geloof en seksualiteit. Daarnaast 

oefenden de deelnemers, aan de hand van door IAM ontwikkeld materiaal, in 

dialoog met elkaar en met de teamleden van IAM. Met als doel, dat 

toekomstige predikanten en docenten zelf ervaren hebben, wat een dialoog 

rond seksualiteit en geloof teweeg kan brengen, als er ruimte is voor 

diversiteit, creativiteit en wederzijds respect.  

Hieronder enkele uitspraken van deelnemers na afloop over de waarde 

van deze workshop:  

                

 “Not to use the bible as a tool to support my prejudice. To always observe 

different sides of a matter”. (Om de bijbel niet als instrument te gebruiken om 

mijn vooroordelen te bevestigen. Om een zaak altijd verschillende kanten te 

beoordelen)  

“It was eye opening; the facilitators were on the same level with us, helping us 

with the journey of discovery. They did not force their views on us.”  

(Het was een openbaring voor me; de begeleiders benaderden ons als 

gelijkwaardig en hielpen ons bij onze ontdekkingsreis. Ze hebben niet hun 

overtuigingen aan ons opgedrongen.)  

“I am joining this lovely group’s views, who tried to enlighten the issue of 

homosexuality to me. I now see us all as equal beings before the Lord. NEVER 

JUDGEMENTAL AGAIN!!!!!!!” (Ik deel de overtuiging van deze fijne groep, 

die probeerden om inzicht te verschaffen over het thema homoseksualiteit. Ik 

zie nu dat we allemaal gelijkwaardige mensen zijn voor God. NOOIT MEER 

VEROORDELEND!) 

Wat was de oogst van de workshop? Hieronder vertalen we uit het 

evaluatieverslag van IAM: 

 Deelnemers herkenden hun eigen vooroordelen en ongemak over 

mensen met een andere seksuele oriëntatie en/of gender identiteit. 



 

 Deelnemers konden zelf ervaren hoe het is om in de schoenen te 

stappen van anderen, die niet door de samenleving worden 

geaccepteerd. 

 Contextueel bijbel lezen werd geoefend als methode om creatieve 

dialoog te faciliteren.   

 Deelnemers oefenden zich in het scheppen van veilige ruimtes om 

dialoog rond seksualiteit en spiritualtiet mogelijk te maken in 

geloofsgemeenschappen. 

IAM gaat na deze succesvolle pilot door met het aanbieden van deze workshop 

aan theologiestudenten van diverse kerkgenootschappen.  

Zie de website van IAM voor meer informatie: http://iam.org.za/   

 

Nieuws van het SBPK bestuur 
Samen met IAM verheugen we ons, dat hun inzet vruchten afwerpt, en mensen 

ontvankelijk maakt voor diversiteit en inclusiviteit. Juist hiertoe zijn we 

gemotiveerd om het werk van IAM ook in 2015 weer van harte te 

ondersteunen. Dank voor al uw steun, immaterieel en financieel. 

Financiën: De SBPK heeft voortaan één bankrekening. De ING bankrekening 

NL31INGB0006991707 is wegens de kosten per 11 maart 2014 opgeheven.  

Ter financiële verantwoording voegen we zoals gebruikelijk in april de 

kascontrole van 2014  bij. Uiteraard kunt u voor meer details terecht bij het 

bestuur. Met een hartelijke groet voor u allen, namens IAM en SBPK, 

Hantie Kotzé  

 

KASCONTROLE  door G.P. Boddeke: op 17 februari 2015,  te Uithoorn  heb 

ik de rekeningen NL31INGB0006991707 en NL71ABNA0434151203 van de 

Stichting Bijzondere Pastoraat Kaapstad, Postbus 534, 1420 CA Uithoorn 

over het jaar 2014 gecontroleerd.  

De mutaties op deze rekeningen geven geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. Van de mutaties vermeld ik hieronder de samenvatting te weten:  

 

ONTVANGSTEN in het jaar 2014: 
Van donateurs     €   2.570,50 

Van de Corine Stichting, Zeist   € 11.000,00  

Kerken & Diaconieën     €   2.138,05 

Collectebus op de dag van het Jubileum  €      316,40 

Totaal      € 16.024,95 

UITGAVEN over het jaar 2014: 

Overmaking naar IAM *   €18.000,00 

Kantoorbehoeften/onkosten nieuwsbrieven €     598,05 

ANBI Account     €     119,80 

Bankkosten     €     232,17 

Kosten Jubileum    €     924,17 

Totaal      € 19.874,19 
 

Saldo ING 6991707 per 31 dec. 2013  €   2.997,91 

Saldo ABN 434151203 per 31 dec. 2013 €   2.085,94 

TOTAAL     €    5.083,85 

 

Ontvangsten jaar 2014    € 16.024,95 

      € 21.108,80 

Uitgaven jaar 2014    € 19.874,19 

Saldo per 31 december 2014   €   1.234,61 

 
*De ontvangst en de besteding van het bedrag € 18.000,- dienen zoals gebruikelijk door IAM  

vanuit Zuid-Afrika te worden verantwoord met hun geauditeerd jaarverslag.    

 

Dankzij de bijdragen van onze donateurs, onder wie particulieren, kerken, 

diaconieën en stichtingen, heeft de SBPK in 2014 een bedrag van €18.000,- 

overgemaakt aan  IAM.   

We zijn u zeer erkentelijk voor alle steun in 2014!  

 

Als uw adres gewijzigd is, als u de nieuwsbrief digitaal wilt krijgen of als u 

geen post meer wilt ontvangen, laat ons het weten.  Alvast onze dank. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het bestuur:  

Ds. Hantie Kotzé, Spakenburgstraat 42, 1107 WS Amsterdam 
Email: h.p@inter.nl.net; tel: 020-6185853 

 

Het postadres en bankrekening van de stichting zijn: 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

Postbus 534, 1420 CA Uithoorn   

IBAN rekeningnummer: NL71ABNA0434151203   

 

http://iam.org.za/
mailto:h.p@inter.nl.net

