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Beste vrienden,  

IAM zet zich al jaren met hart en ziel in om geloofsgemeenschappen in Zuid-

Afrika en naburige landen een weg van inclusiviteit te laten gaan met LGBTI 

mensen (afkorting van Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender en 

Interseksueel). Droom is dat iedereen volwaardig en menswaardig, in alle 

diversiteit van spiritualiteit en seksualiteit, vorm kan geven aan geloof en deel 

kan nemen aan de samenleving.  

Hoe doet IAM dat?  
Het hart van IAM’s werk vertaalt zich sinds jaar en dag in 4 kernprogramma’s:  

1. Transformatie van geloofsgemeenschappen (o.a. Nederduits 

Gereformeerde Kerk, Verenigende Gereformeerde Kerk, Methodisten 

Kerk, Presbyteriaanse Kerk, Anglicaanse Kerk)  

2. Transformatie en empowerment van LGBTI individuen, hun familie/ 

vrienden en HIV/aids patiënten (o.a. opvanghuis Ithemba Lam en via 

dvd’s, trainingen, social media) 

3. Regionale samenwerking met partners in Afrika op basis van de 

ontwikkelde “Wheel of Change” (o.a. trainingen, conferenties, Global 

Interfaith Network) 

4. Ontwikkeling van de organisatie (fondswerving, personeelsbeleid en 

financieel bestuur).  

Alle activiteiten van IAM zijn te herleiden tot deze 4 programma’s.   

Hoe gaat het nu met IAM? 

IAM’s inspanningen voor inclusiviteit en verzoening tussen spiritualiteit en 

seksualiteit blijft broodnodig. Helaas is het de trend in veel Afrikaanse landen 

om seksuele diversiteit steeds stelliger af te wijzen en af te straffen. Ook in 

Zuid-Afrika is dit merkbaar, ondanks de grondwettelijke bescherming.  

Tegelijkertijd is dit werk, waarvan de vruchten vaak niet meteen zichtbaar zijn, 

moeilijker te financieren. De trend voor donors is om het werk steeds 

kwantitatiever te meten. Processen van transformatie en empowerment vragen, 

vanwege de taboesfeer en beladen emoties, veel tijd en volharding en zijn juist 

lastig te vangen in harde cijfers. En hoewel religie een factor van belang is 

geworden in ontwikkelingswerk, is het proces van religieuze transformatie 

steeds complexer geworden om te vertalen bij de aanvragen en evaluaties van 

fondsen. Daarnaast is er een inkrimping van fondsen door de druk die op hun 

budget staat. Ze moeten meer keuzes maken vanwege de toenemende 

humanitaire nood in de wereld en richten hun aandacht in donorlanden op een 

kleiner aantal landen, dat het meest kwetsbaar is. Zuid-Afrika wordt daar niet 

toe gerekend. IAM zegt “JA” tegen al deze uitdagingen en zoekt stap voor stap 

een weg om een unieke bijdrage te blijven leveren. 
 

Grondwettelijke rechtszaak - 28 augustus jl. 

  
(Rev. Ecclesia De Lange versus The Methodist Church of South Africa) 

Alweer 6 jaar geleden (nieuwsbrief SBPK april 2009) vertelde IAM ons over 

Methodisten predikante Ecclesia de Lange. Zij had toen besloten om haar 

relatie met haar vriendin te bevestigen door in het huwelijk te treden. Ze beriep 

zich daarbij op de ruimte, die het officiële standpunt van haar kerk inmiddels 

bood. Ecclesia werd daarna met  onmiddellijke ingang als predikant geschorst 

en er werd een kerkelijke tuchtprocedure gestart.  Een pijnlijke realiteit, ook in 

andere kerken, namelijk dat je wel “zo” mag zijn, maar niet actief, en dus niet 

in een relatie, laat staan een formeel huwelijk. IAM is zich samen met Ecclesia, 

die sinds 2011 bij IAM werkt, blijven inzetten om juist in kerken deze 

dubbelheid aan de kaak te stellen en via dialoog te werken aan een inclusieve 

kerk en samenleving, waarin ieders diversiteit er mag zijn en ten volle geleefd 

mag worden. Afgelopen vrijdag heeft het grondwettelijk hof zich gebogen over 

de zaak van Ecclesia. Inzet was de vraag of er sprake was van discriminatie bij 

haar schorsing. IAM teamleden en vrijwilligers waren erbij om steun te bieden 

en aandacht te vragen voor deze historische zaak. Bijgaande foto geeft een 

impressie. Het is een historische mijlpaal in Zuid-Afrika, dat grondwettelijke 

principes getoetst worden rond seksuele oriëntatie en discriminatie. 



 
“IAM teamleden met supporters bij kunstwerk in het Hoog gerechtsgebouw in 

Johannesburg.” 

                              
“Only God can bring life to these dead bones”(Ezechiel 37: 1-13)  
 

Mag de liefde er zijn – legaal? 

Discriminatie en uitsluiting van gelijke rechten blijven harde realiteiten voor 

LGBTI mensen. Toch is er ook reden voor hoop. Afgelopen juni deelde IAM 

in de vreugde wereldwijd toen het homohuwelijk legaal werd in alle vijftig 

staten van de Verenigde Staten. Hoewel er veel commotie was na de uitspraak, 

was het bemoedigend, dat uit onderzoek bleek dat in 1996 slechts 27% voor 

gelijke rechten was voor homo’s en nu 57%. Een kleine meerderheid van de 

Amerikanen zegt dus gelijke behandeling voor alle burgers: de liefde mag er 

zijn – ook legaal voor homo’s. Al blijft het een feit, dat gelijke rechten voor 

iedereen nog lang niet een vanzelfsprekendheid is.  
 

“Gezuiverde” slotverklaring Verenigde Naties 

Dat er nog veel werk aan de winkel blijft, illustreert het nieuwe akkoord van de 

Verenigde Naties (augustus jl.) over hun 17 ontwikkelingsdoelen, die in het 

jaar 2030 moeten zijn bereikt, o.a. armoede bestrijden, ongelijkheid 

verminderen en klimaatverandering stoppen.  

Een aantal landen wilde hierin LGBTI-rechten opnemen, maar die werden uit 

de uiteindelijke slotverklaring geschrapt. Dit schrappen was het directe gevolg 

van stemmen uit Afrika, zoals van de Nigeriaanse ambassadeur Usman Sarki. 

Hij wees in harde taal iedere poging af om LGBTI rechten “er door te 

drukken” en drong erop aan, dat de slotverklaring “gezuiverd moest worden.” 

En helaas met succes: het akkoord rept nu met geen woord over LGBTI-

rechten. Hoe onveilig de realiteit is voor LGBTI mensen in Afrika wordt door 

dit optreden onderstreept. IAM heeft dus nog steeds een belangrijke taak in het 

stimuleren van dialoog en transformatie.   
 

Nieuws van het SBPK bestuur 
Samen met IAM zien we de uitdaging onder ogen om voor het werk van IAM 

duurzame financiële steun te zoeken.  Ons donateurenbestand is kleiner 

geworden de afgelopen jaren. Een aantal trouwe gevers van het eerste uur is 

overleden, dat is één oorzaak. Verder vermoeden we, dat economische 

omstandigheden soms een rol spelen en ook, dat donateurs zich minder 

langdurig willen vastleggen aan een doel. Voor die afwegingen hebben we 

uiteraard alle begrip. Voor ons is er de uitdaging om het tij te keren van de 

daling in giften, die in onderstaande grafiek duidelijk te zien is:  

0 10 20 30

2014

2013

2012 Individuele
donaties

Grote
fondsen

Diaconieen

TOTAAL

 
Als bestuur willen we graag jullie medewerking vragen bij het aanboren van 

nieuwe fondsen en het vinden van individuele donaties. We staan open voor 

alle suggesties en adviezen. Uiteraard onze oprechte dank voor alle trouwe 

steun, immaterieel en financieel. We zijn jullie daar zeer erkentelijk voor!  
 

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

geen post meer wilt ontvangen, laat het ons dan weten.   

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     
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