
 

Uitnodiging 
 

JUBILEUM 
Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

1994 – 2014 
 

 
Wanneer: 25 oktober 2014 vanaf 10.30 tot 14.00 u. 
Waar: Van Limmikhof, Protestantse Kerk Amsterdam 
 
 

We vieren 20 jaar solidariteit met Inclusive & Affirming 
Ministries, de Zuid-Afrikaanse organisatie die zich inzet 
om een veelkleurige dialoog rond seksualiteit en 
spiritualiteit te voeren.  
 

Komt allen! 
 
Voor het adres en andere praktische informatie zie het losse inlegvel. 

Beste vrienden, donateurs, oud-donateurs, familie en collega’s, 

Deze nieuwsbrief is bijzonder, omdat we alle aandacht richten op het 20-jarig 

jubileum van de Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad (SBPK).  

De SBPK is een kleine, maar niet onbelangrijke steunpilaar van IAM. 

Momenteel zijn er 155 donateurs: 1 stichting, 8 diaconieën en 146 

particulieren.  

U bent allen van harte uitgenodigd op 25 oktober a.s., omdat u Inclusive & 

Affirming Ministries (IAM) heeft gesteund of dat nog steeds doet, omdat u 

IAM een warm hart toedraagt of omdat u als collega via een partnerorganisatie 

betrokken bent. 

 

Aanleiding jubileumviering 

Aanleiding om dit jubileumjaar te benutten is het nieuws, dat pionier en 

oprichter ds. Pieter Oberholzer eind van dit jaar feestelijk afscheid neemt van 

IAM als staflid. Hij zal met raad en daad de staf van IAM blijven bijstaan, 

maar het is een grote verandering. Omdat de SBPK zonder zijn visie en 

toewijding de 20 jaar niet zou hebben gehaald, leek het ons als bestuur passend 

om ook in Nederland bij deze mijlpaal stil te staan. 

 

 Pieter: Activist in hart en nieren….(2012) 

Wij zijn verheugd om te melden, dat Pieter onze eregast zal zijn op 25 oktober 

a.s. En hij wordt vergezeld door zijn collega en huidige directeur ds. Judith 

Kotzé. Zij combineren hun reis naar Nederland met andere activiteiten, 

waardoor wij ons gelukkig kunnen prijzen met hun aanwezigheid. 

 

Programma 25 oktober  

Tijdens het programma is er aandacht voor verleden, heden en toekomst van 

IAM. 

 “De oogst” 

We zullen samen met Pieter en Judith de “oogst” bekijken van IAM sinds de 

start half jaren negentig. Wat is er tot stand gebracht? 



 

Welke bondgenootschappen zijn ontstaan, op welke terreinen is IAM actief 

geworden? Op welke trends in kerk & samenleving heeft IAM gereageerd? 

We denken o.a. aan de vele dialoogactiviteiten binnen kerkgemeenschappen, 

de steun aan LGBTI mensen en hun families, het Inloophuis Ithemba Lam en 

de samenwerking over landgrenzen heen, met name in Zuidelijk Afrika. 

 

 
 Pieter en Judith interviewen bisschop  

Tutu (2002)        Training in Ithemba Lam (2011) 

 

 Stand van zaken: lokaal, regionaal en continentaal 

We lezen en horen verontrustende berichten uit verschillende landen in Afrika.  

In diverse landen is de situatie voor LGBTI mensen levensbedreigend. Ook in 

Zuid-Afrika is de sfeer grimmiger geworden en neemt homofoob geweld toe.  

Er zijn gelukkig ook lichtpunten, zoals onlangs het nieuws, dat het 

Constitutionele Hof in Oeganda de anti-homowet, die eerder dit jaar werd 

ingevoerd, ongeldig verklaarde. 

IAM werkt samen met organisaties in Zuidelijk Afrika en ondersteunt 

inmiddels ook groepen in andere Afrikaanse landen.  

 

     
Samenwerking IAM  Demonstratie (2014) 

in Afrika(sinds 2002) 

Judith en Pieter zullen ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen, lokaal, 

regionaal en continentaal. 

 

 Koers IAM 

 IAM heeft voor de komende jaren een aantal prioriteiten gekozen. 

Onderstaande cirkel, “het wiel van verandering”, vat de kern samen van hun 

visie en werkwijze. Wilt  u meer weten? We hopen, dat uw interesse gewekt is. 

Op 25 oktober zullen Judith en Pieter over IAM’s werk in de komende periode 

vertellen. 

”IAM’s  Wheel of Change” 
        

We sluiten af met een verzorgde lunch en ruim gelegenheid voor bijpraten en 

netwerken. Wees welkom! 

 

Tot slot: 

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 de voorzitter van het bestuur:  

Ds. Hantie Kotzé, Spakenburgstraat 42, 1107 WS Amsterdam 

Email: h.p@inter.nl.net; tel: 06-46 05 33 16 

Het postadres en bankrekening van de stichting zijn: 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

Postbus 534 

1420 CA Uithoorn   

IBAN rekeningnummer: NL71ABNA0434151203   

mailto:h.p@inter.nl.net

