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Beste vrienden, 
Na 15 als bestuur van de SBPK gaan wij dan nu het stokje doorgeven. Vanaf 1 

mei a.s. treden 3 nieuwe bestuurders aan. In deze nieuwsbrief besteden we 

aandacht aan deze wisseling van de wacht.  Ook kunt u onze jaarlijkse 

financiële verantwoording lezen in de vorm van de kascontrole. De 

contactgegevens van het nieuwe bestuur staan onderaan de brief. We starten 

met een bericht van IAM-directeur Ecclesia de Lange: 
 

Onderweg naar zilveren jubileum 
“In 2019 viert IAM haar 25-jarig bestaan. Met trots en dankbaarheid ervaart 

IAM de toegenomen belangstelling voor samenwerking in Afrika. Het IAM-

team en de raad van bestuur hebben zich hier met trouwe toewijding voor 

ingezet. IAM wil in 2019 alle Afrikaanse partners uitnodigen om samen stil te 

staan bij een decennium van transformerende dialoog, gericht op inclusieve 

leef-en geloofsgemeenschappen. Het wordt een vervolg op de succesvolle 

IAM- conferentie in 2009 “First African Dialogue on Christianity Faith and 

Sexuality”. Het team is al begonnen met de voorbereidingen. Een andere 

prioriteit is het nieuwe beleidsplan voor 2019-2021.  

   
Workshop “ Human sexuality” en IAM bij de PRIDE Parade in Kaapstad (februari en maart jl.) 

Om nieuwe doelen te kunnen stellen zal IAM de afgelopen 3 jaar evalueren en 

-samen met hulp van Afrikaanse partners- bekijken wat er speelt in de regio: 

“Wat gebeurt er in de maatschappij, in kerken en universiteiten rond thema’s 

van seksualiteit, gezondheid en godsdienst?” Een pittige klus, maar ook zinvol! 

Tot slot bedankt Ecclesia alle SBPK donateurs en zeker ook de vertrekkende 

en nieuwe bestuursleden voor hun steun aan het werk van IAM: “We 

vertrouwen erop, dat deze samenwerking blijft voortbouwen aan de erkenning 

en inclusieve viering van alle gelovige LGBTI mensen in Afrika.” 
 

SBPK al 24 jaar partner van IAM 
Pieter Oberholzer  (oprichter en oud-directeur IAM) schrijft: “In 1994 richtten 

vrienden uit de Protestantse Gemeente te Uithoorn de Stichting op.  Het begon 

als “startfonds” om mij te steunen, totdat IAM (toen Gay Christian Outreach) 

andere fondsen zou vinden. Inmiddels is het ruim 24 jaar later en is de SBPK 

nog steeds een loyale partner! Woorden ontbreken om u allen naar behoren te 

bedanken! IAM  is nu uitgegroeid tot 13 medewerkers, die in 9 landen in 

Afrika doelgericht mensen (kerken) helpen bij het accepteren van homo’s en 

lesbiennes als hun naasten. Vooral het bestuur, dat de afgelopen 15 jaar zo 

trouw zich heeft ingezet, kunnen wij niet genoeg bedanken: Hantie, Lotte en 

Riet, onze innige dank. Wanneer wij in spanning wachtten op een bankstorting 

van grote donoren, reageerden jullie snel op onze noodkreet:  “Is er misschien 

iets bij jullie op de bank?” en konden wij weer verder. Wij zullen jullie missen. 

Ook zijn we dankbaar voor de steun van alle oude en nieuwe donateurs. Met 

name noemen we de Corine Stichting, die een groot deel van de jaarlijkse 

bijdrage uitmaakt. U allen dank voor uw vertrouwen in het werk van IAM. Wij 

zijn verheugd, dat Jolanda, Linda en Marleen bereid zijn om als nieuw bestuur 

aan te treden.” 
 

SBPK vlam van Uithoorn naar Oosterhout 
Dankbaar voor 15 prachtige bestuursjaren geven we met gepaste trots de fakkel 

door aan een nieuw bestuur: Jolanda Breems (voorzitter), Linda de Geus 

(secretaris) en Marleen Quist-Pikard (penningmeester).  

Wat motiveert hen? Zij leerden Pieter Oberholzer, oprichter en oud-directeur 

van IAM, kennen toen hij in Oosterhout predikant was: “Sinds die tijd zijn wij 

bevriend met hem en dragen het werk van IAM een warm hart toe. Door het 

bestuurswerk van SBPK op ons te nemen, willen we graag bijdragen aan het 

ondersteunen van dit waardevolle en helaas nog zo noodzakelijke werk van 

IAM in Zuid-Afrika.”  

Wij zijn blij met onze opvolgers en wensen hen alle goeds toe in het besturen! 

Overeenkomst is, dat ook onze motivatie indertijd begon bij onze persoonlijke 

band met Pieter Oberholzer en Judith Kotzé (collega van het 1e uur en oud-

directeur). Wat ons onderweg inspireerde, willen we kort met u delen: 

Voorzitter Hantie Kotzé: “Dit vrijwilligerswerk symboliseerde voor mij de 

bundeling van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse krachten, om bij te dragen aan 

inclusieve transformatie. Het vuur van warmte en verbondenheid met IAM was 

een bron van licht onderweg voor de uitdagende integratie van spiritualiteit en 



 

seksualiteit. Met dit Taizé lied in mijn hart geef ik vol vertrouwen de vlam 

door: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft…….” 

Penningmeester Riet Westera: “Motivatie, inzet, doorzettingsvermogen en een 

onverwoestbaar geloofsvertrouwen: dat is, waarmee Pieter IAM heeft 

opgericht. Eerst met Judith Kotzé en later met een steeds groter team zette een 

ieder van hen zich met hart en ziel in voor de dialoog rond spiritualiteit en 

seksualiteit: een moeizaam en kwetsbaar proces, dat veel hoop en moed vraagt! 

Zelf heb ik in Namibië, Malawi en Kenia mee mogen beleven, hoe er gewerkt 

wordt en ik heb diep respect en grote bewondering voor een ieder van hen; dit 

alles heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt! Aan het eind van een 

training kreeg ik een “lichtje-van-verbondenheid” mee, wat me diep raakte; 

graag geef ik dat nu symbolisch door aan onze nieuwe bestuursleden…” 

Secretaris Lotte Venema: “Inspiratiebron door de jaren heen is de dappere 

volharding van alle medewerkers van IAM. Homofobie raakt ieder teamlid 

persoonlijk en het thema is in veel 

kerken nog steeds een groot taboe. 

Verder gaf de steeds hechtere 

onderlinge band als SBPK bestuur 

energie. Ik kijk met plezier terug op de 

activiteiten, die we organiseerden in 

Nederland.”  
 

Het SBPK-jubileum in 2014: Hantie, Pieter, 

Riet, Lotte en Judith (v.l.n.r.).  
 

Tot slot: Het ga u en jullie goed, 

donateurs! We hopen, dat iedereen betrokken blijft bij de SBPK, want onze 

goede wensen, voorbeden en giften zijn nog steeds hard nodig voor het 

belangrijke werk van IAM. Een hartelijke groet, namens het huidige en het 

nieuwe bestuur, van Hantie Kotzé 
 

Kascontrole SBPK  
Samenvatting KASCONTROLE:  Gedaan door dhr. R. Koedijk, op 8 maart 

2018, van rekening NL71ABNA0434151203 van de Stichting Bijzonder 

Pastoraat Kaapstad, Postbus 534, 1420 CA Uithoorn over het jaar 2017.  
ONTVANGSTEN in het jaar 2017: 
Van donateurs     €   2.180,00 

Van de Corine Stichting, Zeist   € 11.000,00  

Kerken & Diaconieën     €   4.309,15 

Totaal      € 17.489,15 

 

UITGAVEN over het jaar 2017: 

Overmaking naar IAM *   €17.000,00 

Onkosten nieuwsbrieven/postbus   €    741,35 

Bankkosten en ANBI account   €    268,32 

Totaal      € 18.009,67 
 

Batig saldo 2017     €   3.278,43 

Saldo per 31 december 2016   €   3.798,95 

Saldo per 31 december 2017   €   2.378,43 
*De ontvangst en besteding van het bedrag € 17.000,- die aan IAM is overgemaakt dient van 

daaruit te worden verantwoord. Beschikbaar is de jaarrekening van IAM over 2017 die inzicht 

geeft in hun financiën over 2017 en die aansluit met de door SBPK overgemaakte gelden. Deze 

jaarrekening is bij het secretariaat ter inzage.    
 

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

diaconieën en stichtingen, heeft de SBPK in 2017 een bedrag van €17.000,- 

kunnen overmaken aan  IAM. We zijn iedereen erkentelijk voor alle steun!  

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

geen post meer wilt ontvangen, laat het ons weten. 
 

Contactinfo SBPK tot 1 mei a.s. 
Tot 1 mei a.s. is de SBPK te bereiken via Hantie Kotzé, tel: 020-6185853. 

Het emailadres tot 1 mei is: sbpk@xs4all.nl 

Het postadres tot 1 mei is:  

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

Postbus 534, 1420 CA Uithoorn   
 

Nieuwe contactinfo SBPK vanaf 1 mei a.s.! 
Vanaf 1 mei a.s. is de SBPK te bereiken via de nieuwe voorzitter: 

Jolanda Breems, tel: 06-54993355. 

Het e-mailadres vanaf 1 mei is: jolanbreems@gmail.com 
 

Het postadres vanaf 1 mei is: 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

Tulpenlaan 8  

4904 CD Oosterhout 
 

Het bankrekeningnummer blijft ongewijzigd: 

IBAN rekeningnummer: NL71ABNA0434151203   
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