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Beste vrienden,       
Wanneer mensen de diverse belevingen van spiritualiteit en seksualiteit niet in 

ontmoeting met elkaar bespreken, dan kan “de vreemdheid” van “de ander” 

verworden tot bron van angst en veroordeling. IAM zet zich in om veilige 

ruimtes te faciliteren waarin juist die vaak gevreesde “vreemdheid” van LGBTI 

medemensen boven tafel komt. En waar dan vervolgens vanuit hele 

verschillende ervaringen een ontmoeting gerealiseerd wordt, waarin LGBTI 

mensen en heteroseksuele mensen, uit kerk en samenleving, een weg kunnen 

vinden om voorbij angst en veroordeling nader tot elkaar te komen. Leidraad in 

de trainingen van IAM is dan ook om bronnen van dialoog, diversiteit, hoop 

en verbondenheid weer zichtbaar maken en laten stromen. In deze nieuwsbrief 

willen we graag cursisten laten horen, die de dialoogtraining van IAM hebben 

doorlopen en wat het voor hen heeft betekend om onderweg te zijn met elkaar. 

 

De waarden van dialoog in diversiteit 
Op 25 & 26 juni was er in Windhoek (Namibië) een dialoogtraining met 10 

LGBTI deelnemers en 11 kerkleiders. Op 27 juni hebben ze allemaal 

deelgenomen aan een forum. Aan het slot hebben de deelnemers conclusies 

getrokken en geëvalueerd wat de training hen persoonlijk heeft gebracht. En al 

was het proces, dat ze met elkaar meemaakten niet altijd gemakkelijk, 

uiteindelijk is de enorme waarde van dialoog in diversiteit opnieuw bevestigd. 

Graag citeren we hier 6 van hen (zie de foto’s), die aangeven welke 

waardevolle inzichten ze hebben opgedaan in de training van IAM:  

 

1. “…om dialoog te kunnen voeren ongeacht onze diversiteit… om 

open te zijn voor verandering en de beste te zijn die ik zijn kan ……” 

 

2. “….om meer open te zijn in een veilige ruimte… om vrijheid te 

voelen in  de ontdekking dat de kerk open staat voor dialoog…” 

 

3. “…Ik moet luisteren om het anders-zijn van mijn medemens te 

kunnen verstaan….” 

4. “… Het is tijd voor actie…” 
 

       

1.   2.    3. 

   
 4.   5.   6. 

 

5. “… Laten we opstaan voor onze rechten als LGBTI mensen…. De 

tijd is nu…” 

 

6. “… luisteren is een uitstekende vaardigheid in het voeren van 

dialoog…” 
Het team van IAM blijft zich inzetten om met dialoogtrainingen een  

belangrijke bijdrage te leveren aan de ontmoeting met  LGBTI mensen in kerk 

en samenleving. 

 



 

De weg van hoop leidt naar verbondenheid 

    
 

Op zaterdag 17augustus werd een “Journey of Hope Workshop” (“Reis van 

hoop” workshop) gegeven in IAM’s opvangcentrum “Ithemba Lam” (huis van 

HOOP) in Gugulethu, een township in de buurt van Kaapstad. Een diverse 

groep van 23 deelnemers luisterde naar verhalen van LGBTI mensen, die 

afkomstig waren uit verschillende culturele en religieuze gemeenschappen. 

Deelnemers, o.a. van de Zuid-Afrikaanse politie en studenten van de 

Universiteit van West-Kaap waren geschokt om te horen van de keiharde 

realiteit van geweld en de overlevingsstrategieën van LGBTI mensen.  Ook 

hier bleek de meerwaarde van een ontmoeting om zo aan meer begrip en 

verbondenheid over en weer mee te werken. Het werd tijdens de training 

pijnlijk duidelijk hoeveel onbegrip en onbekendheid er is onder mensen uit de 

verschillende gemeenschappen. Deelnemers voelden zich zelfbewuster en 

onderling bemoedigd, dankzij persoonlijke ontmoetingen, uitwisseling rond 

verschillenden interpretaties van de Bijbel rond seksualiteit en spiritualiteit en 

de kans om te netwerken. Om bij te dragen aan wederzijds begrip en 

aanvaarding is het voor IAM prioriteit om veilige ruimtes te creëren voor de 

uitwisseling van persoonlijke verhalen. IAM merkt, dat vanuit meer 

verbondenheid mensen het stijgende aantal geweldsincidenten gericht tegen 

LGBTI mensen aan durven pakken, ook omdat ze ervaren dat ze als 

gemeenschap samen sterker staan in al hun diversiteit.  

Zie de website van IAM voor verdere details: http://iam.org.za/   
 

Van het SBPK bestuur 

Als we zo lezen over de impact van deze dialoogtrainingen, dan 

beseffen we weer hoe belangrijk IAM’s inspanningen zijn, juist ook 

in het huidige klimaat. Reden genoeg om het werk van IAM te 

blijven ondersteunen. Tegelijkertijd is het voor IAM en andere 

mensenrechtenorganisaties moeilijker geworden fondsen te werven 

rond LGBTI thema’s, zeker omdat IAM ook kerken betrekt bij haar 

werk en daar wordt soms argwanend naar gekeken.    

Wij willen IAM een hart onder de riem steken bij hun pogingen om 

duurzame partners te vinden om het werk te ondersteunen. Als 

SBPK bestuur merken we, dat het ook in Nederland lastig is om 

nieuwe donateurs te vinden voor het specifieke werk van IAM. 

Daarom nog eens onderstreept: onze oprechte dank, ook namens 

IAM, aan alle donateurs van de SBPK voor hun trouwe steun! 

 

!!! Belangrijke informatie betalingsverkeer: 

 Vanaf 1 januari 2014 blijft alleen de ABN AMRO rekening 

actief om de bankkosten te beperken. Dus geen ING 

rekening meer. 

 Vanaf 1 februari 2014 is er de wettelijke verplichting om het 

IBAN rekeningnummer te gebruiken, anders verwerken 

banken de betalingen niet.  

Ons IBAN rekeningnummer: NL71ABNA0434151203  

 

Met een hartelijke groet voor u allen, namens IAM 

Hantie Kotzé (voorzitter SBPK) 

 

Nieuwe donateurs kunnen zich bij voorkeur via e-mail aanmelden. 

Als u geen post meer wilt ontvangen of als uw adres gewijzigd is, 

laat ons het weten! Alvast onze dank. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Ds. Hantie Kotzé 

Email: h.p@inter.nl.net  en tel: 020-6185853 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 
Postbus 534, 1420 CA Uithoorn 

ABN-Amro: N L71ABNA0434151203 

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

