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Voor sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen.
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een stevig protest worden genoemd. In Utrecht is er een

De support en de financiële ondersteuning van het

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die heeft besloten om,

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en

afwijkend van de landelijke lijn, het huwelijk tussen

de tomeloze inzet van vele vrijwilligers vanuit de

mensen van gelijkelijk geslacht te zegenen.

christelijke LHBTI+ beweging maken dat we een zachte

Mozaiëk0318, de toonaangevende Evangelische

vuist van liefde kunnen maken. Daarom willen we ook in

gemeente in Nederland heeft een aparte

een nieuwe projectperiode de positieve beweging

ontmoetingsgroep voor christelijke LHBTI+’ers. Dit zijn

voortzetten en een antwoord geven op de ontstane

voorbeelden van change-agents die laten zien hoeveel er

tegenbeweging: om een positieve verandering gaande te

is veranderd.

houden zodat de liefde in steeds meer vormen kan
worden beleefd en beleden.

Nu is er de afgelopen jaren ook een sterke en

VOORWOORD

georganiseerde tegenbeweging ontstaan vanuit

Gert-Jan van Leeuwen

conservatief christelijke kring. Daar waar de

Voorzitter van de Stuurgroep van LCC+

Nashvilleverklaring veel kerken zich deed uitspreken
voor LHBTI+’ers, neemt deze beweging orthodox
christelijk Nederland ook mee in ander narratief. Het
narratief van het ‘gezin’ en traditionele ‘familiewaarden’

In 2008 zijn de eerste projecten van de LCC+

deels ook geradicaliseerd. Er zijn vele

staat hierin centraal. Met als gevolg dat er een soort van

projecten van start gegaan. En nu sluiten we met dit

geloofsgemeenschappen waar het positieve gesprek

‘cultuuroorlog’ ontstaat, waarbij wel of geen acceptatie

eindverslag onze vierde projectperiode af.

rondom de plaats van LHBTI+’ers in hun gemeenschap

van acceptatie van LHBTI+’ers een ‘identity marker’ is

Terugkijkend op veertien jaar LCC+ projecten

volop gaande is. Er zijn christelijke gemeenschappen

geworden.

kunnen we stellen dat de LCC+ projecten een

waar veertien jaar geleden LHBTI+’ers een moeilijk

katalysator zijn geweest van emancipatie en

dossier waren, maar waar nu met overtuiging wordt

Conclusie is dus dat er veel is bereikt, maar we zijn nog

acceptatie van LHBTI+’ers in christelijke kring.

gekozen voor acceptatie en emancipatie van LHBTI+’ers

verre van klaar. De Alliantie LCC+ blijven zich inzetten

binnen de gemeenschap. Zo heeft de christelijk

voor emancipatie en acceptatie van LHBTI+’ers binnen

gereformeerde kerk in Zwolle hun kerkverband sterk

christelijke kring. Dit blijft nodig, zeker binnen christelijk

Het landschap rondom acceptatie van LHBTI+er’s in

onder druk gezet om nu eindelijk kleur te bekennen.

conservatieve kringen. Dit doen we samen met onze

christelijk gemeenschappen is sterk verbeterd maar

Binnen orthodox-protestantse kring mag dit met recht

partners in het veld, zoals WijdeKerk.
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de ‘Verklaring tegen geweld tegen homo’s’. Een aantal

Verbond te verzoeken met en voor de kerken een

kerken dat eerder niet tekende, sloot nu ook aan. Het

pastoraal protocol samen te stellen dat ‘homogenezing’

spreekt vanzelf dat deze besluiten van overheid en

op wat voor wijze dan ook moet voorkomen.

kerken ook daadwerkelijk hebben geleid tot een betere
positie en behandeling van LHBTI-personen.

In de kerken spreekt men ook elkaar aan op de
gewenste gelijkwaardigheid van alle leden. In 2017 en

MAATSCHAPPELIJKE
CONTEXT
EMANCIPATIE EN SOCIALE ACCEPTATIE:

zonder de tot dan toe geldende sterilisatie-eis. Ook

WAAR ZIJN WE?

kerken en christelijke organisaties hebben niet

Het gaat goed met LHBTI-personen in Nederland, dat wil

stilgezeten. In 2004 werd de mogelijkheid van een zegen

zeggen: wettelijk is er veel geregeld. Het is verboden

voor paren van gelijk geslacht opgenomen in de

iemand te discrimineren om haar of zijn

huwelijksordinantie van de nieuwe Protestantse Kerk en

homoseksualiteit. Dat is zo sinds in de jaren 90 een

in diezelfde kerk werd in 2019 voor transgender

antidiscriminatiewet werd ingevoerd. Net als voor

personen een naamgevingsritueel in het Dienstboek

heteroseksuelen is er voor homoseksuele paren de

opgenomen. Vele afzonderlijke kerken uit verschillende

mogelijkheid in het huwelijk te treden, sinds 2001. En in

denominaties meldden zich als verwelkomende en

2014 werd het voor transgenderpersonen mogelijk de

accepterende gemeenschappen bij de organisatie

voornaam en het geslacht te wijzigen in de

Wijdekerk. En in 2021 tekenden de kerken aangesloten

Basisregistratie personen en dus ook in het paspoort,

bij de Raad van Kerken Nederland na tien jaar opnieuw

6
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LHBTI ALS IDENTITY MARKER

2018 wordt in de Protestantse Kerk gesproken over het

Meer dan ooit vormt de wijze waarop organisaties en

wegnemen van de ongelijkheid in de huwelijksordinantie

andere verbanden zich opstellen ten aanzien van een

van de Kerkorde tussen heteroparen en paren van gelijk

gelijkwaardige behandeling van alle mensen, een

geslacht. De eersten worden ‘ingezegend’, de laatsten

lakmoestest voor goed burgerschap. Deze identity

‘gezegend’. Uiteindelijk wordt de tekst niet gewijzigd c.q.

marker doet ook zijn werk in christelijke organisaties en

verwijderd, maar wordt een clausule toegevoegd, die de

kerken. Zij zijn in de ogen van de gemiddelde

ongelijkheid in feite opheft. Een groot deel van de

Nederlander progressief en ‘van deze tijd’ als obstakels

christelijke LHBTI-beweging is teleurgesteld over het

die gelijkwaardigheid en een gelijkwaardige behandeling

besluit. In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt

van LHBTI-personen verhinderen, zoveel mogelijk

in 2013 een rapport aangenomen dat afwijzend blijft

worden weggenomen. Christenen, hun organisaties en

tegenover relaties tussen homoseksuele mensen en dat

kerken worden hier voortdurend op aangesproken. Als

hen, als zij een relatie hebben, de toegang tot het

de openstelling van het huwelijk ook voor paren van

avondmaal ontzegt. In het kleine kerkgenootschap

gelijk geslacht mogelijk is geworden in 2001, vindt

dienen ruim tien plaatselijke gemeenten

belangenorganisatie COC Nederland dat alle

revisieverzoeken in, maar dit leidt niet tot wijziging van

buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zich

het besluit. Onder andere een grote gemeente van deze

hieraan moeten conformeren en een paar van gelijk

denominatie in Zwolle waagt toch de stap zich niet aan

geslacht niet mogen weigeren. Gewetensbezwaren op

de besluiten uit het rapport te conformeren. De

grond van een bepaalde interpretatie van het christelijk

patstelling die zo ontstaat, duurt tot op de dag van

geloof kunnen hiervoor een reden zijn. En in 2020 is een

vandaag. Vele leden van de Rooms-Katholieke Kerk

door de overheid ingesteld onderzoek naar de praktijk

zeggen hun lidmaatschap op als paus Benedictus XVI in

van conversietherapie aanleiding het Humanistisch

2015 vlak voor Kerst in een schrijven stelt dat
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homoseksueel gedrag een ‘vernieling van Gods werk’ is.

denken. Een nieuwe conservatieve beweging is ontstaan

zet duidelijk stappen terug in het begrip van seksuele

besluitvorming rond de emancipatie en sociale

Met de komst van paus Franciscus lijkt er een andere

die zich tegen migratie verzet, tegen de veronderstelde

oriëntatie en genderidentiteit en de waardering daarvan

acceptatie van LHBTI-personen.

wind te waaien, maar de interne discussie over de

groeiende invloed van de islam en tegen invloed vanuit

tegen de achtergrond van de christelijke traditie.

theologische waardering van homoseksualiteit als een

de Europese Unie. De uitgangspunten van deze

Opvallend is de klakkeloze overname van het

EUROPA

‘ongeordendheid’ duurt nog altijd voort, of liever gezegd:

beweging vinden weerklank in van oudsher

oorspronkelijk Amerikaanse narratief waarin veel

Overigens is dit in Centraal- en Oost-Europa een heel

wordt niet gevoerd.

conservatieve partijen als de SGP en hun

minder sprake is van de specifieke problemen van

ander verhaal en staat de positie van LHBTI-personen

gemeenschappen. Bij het nader tot elkaar komen van

LHBTI-personen waarover men in gesprek zou kunnen

onder druk, zelfs nog vóór verdere emancipatie, laat

VAN GELOOFSGESPREK NAAR CULTUURSTRIJD

deze groeperingen heeft het eerdere ‘homonationalisme’

gaan, en veel meer van een veronderstelde

staan de sociale acceptatie van deze minderheden goed

In Nederland is het proces en de ontwikkeling van een

van bijvoorbeeld de PVV (‘blijf in Nederland van onze

veranderingsagenda die een bepaalde ideologie zou

en wel op gang is gekomen. We denken hier aan landen

ander begrip en een andere waardering en behandeling

homo’s af’) plaatsgemaakt voor zwijgen als er manifest

proberen door te drukken ten koste van het

als Polen, Hongarije en Roemenië, maar deze zeker niet

van seksuele oriëntatie en genderidentiteit er altijd een

discriminerende uitspraken over LHBTI-personen

conservatieve (christelijke) smaldeel van de Nederlandse

alleen. Conservatieve lobbyorganisaties proberen, vaak

geweest van gesprek/dialoog en argumentatie. Ook al

worden gedaan. De ontwikkeling voltrekt zich hier niet in

bevolking. Het woord ‘transgenderisme’ wordt

financieel gesteund door rechtsreligieuze organisaties

verliep dit proces van verandering niet altijd helemaal

de eerste plaats langs de lijnen van een inhoudelijk

geïntroduceerd en is vanaf dat moment ook onder de

uit Amerika, actief wetgeving in afzonderlijke landen te

naar de wens van LHBTI-personen en hun organisaties

debat, maar als een strijd tussen culturen waarin de

andere gestalte van ‘genderideologie’ niet meer weg te

beïnvloeden. De last is in deze landen dubbel zo groot

zelf, de inhoud bleef steeds voorop gaan en daarop wist

zelfverklaarde vertegenwoordigers van de klassieke

denken uit de betogen van conservatief-christelijke

voor gelovige LHBTI-personen, omdat de kerk vaak actief

men elkaar ook steeds weer te vinden – LHBTI-

Nederlandse identiteit het naar hun eigen inzicht moeten

organisaties en media. Ook al is voor de Nederlandse

meewerkt aan campagnes die de bevolking moet

organisaties, de overheid, de kerken. De laatste jaren lijkt

afleggen tegen een progressieve cultuur die, zo menen

situatie een pastorale bijlage toegevoegd aan de

overtuigen van haar ware christelijke en nationale

hier sprake van een kentering. Onder invloed van de

zij, zowel de Nederlandse identiteit als het christelijk

Nashville-verklaring, het kan de dehumaniserende trend

identiteit. LHBTI-personen en wetgeving die hun positie

toenemende migratie van grote groepen mensen naar

geloof laten verwateren. Het groeiende wantrouwen

die ermee is ingezet, niet wijzigen. Meer en meer

verbetert, hebben daarin geen plaats. Vooralsnog lijkt de

Europa, de heropleving van de waardering van nationale

tegen de overheid jaagt deze ontwikkeling verder aan.

positioneren de ondertekenaars, en die

dehumaniserende en discriminerende beweging die van

gemeenschappen die zij vertegenwoordigen, zichzelf als

dit conservatieve narratief uitgaat, niet gekenterd te

identiteit en doorgezet progressief beleid op het gebied
van gender en seksualiteit voelen bepaalde groepen in

Een eerste voorbeeld van deze andere toon die zich

slachtoffer. Opvallend en tekenend voor de nieuwe

kunnen worden, al zijn er lichtpuntjes. Er is hoe dan ook

de samenleving zich hoe langer hoe meer achtergesteld.

vanuit conservatief-christelijke kring juist ook tegen

conservatieve beweging is het zwijgen. Er is een tekort

meer en langer steun voor nodig.

Afgezien van de vraag of dit feitelijk zo is en of het gevoel

homoseksualiteit en in het bijzonder tegen de groeiende

aan regenboogvlaggen die ook door vele kerken

van achterstelling werkelijk ergens op is gebaseerd, het

aandacht voor transgender personen verheft, is de

uitgestoken worden.

gegeven is daar en het heeft zich in de afgelopen jaren in

publicatie van de Nederlandse vertaling van de Nashville-

een nieuwe politieke realiteit uitgedrukt met partijen als

verklaring in januari 2019. Het document wordt door

de PVV, FvD en Ja21. Deze realiteit is niet meer weg te

ongeveer 250 voorgangers ondertekend. Het document

8
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Het is onwaarschijnlijk dat beschreven conservatieve
alliantie in Nederland voet aan de grond zal krijgen en
dat deze een bedreiging zal vormen voor eerdere

HERNIEUWDE AANDACHT VOOR DE
LEEFSITUATIE VAN LHBTI-PERSONEN
Ook al vormt het groeiend conservatisme in Nederland
geen direct gevaar voor de verworvenheden van LHBTI-
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PROJECTEN
personen, toch beïnvloedt deze hun positie wel, met

daarvan is het vraaggesprek met ds. Emmanuel Koney

name ook die van gelovige LHBTI-personen. De

van de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost

Nashville-verklaring is de start gebleken van het

in het tv-programma Nieuwsuur (2018), die door

uitvergroten van een conservatief narratief dat ook

onhandige en afkeurenswaardige uitspraken over

elders weerklank heeft gevonden en dat bovendien de

homoseksualiteit de ondersteuning van organisaties

houding van de Nederlandse samenleving ten aanzien

kwijtraakte, die met hem samenwerkten voor de opvang

van religie verscherpt en het gesprek over religie

van mensen en de opbouw van de samenleving in

enerzijds en emancipatie van seksuele en transgender

Amsterdam Zuidoost.

1

2

JONGEREN

LHBTI’ERS

LATER

EN HUN FAMILIE

UIT DE KAST

EN HUN SOCIALE OMGEVING

minderheden anderzijds polariseert. We denken hier
aan het schrijven van ds. Anthonie Kort van de

Al zijn de LCC+ organisaties van mening dat genoemde

Het verbeteren van de sociale

Gereformeerde Gemeente uit Krimpen aan de IJssel aan

personen, kerken en organisaties bij onderscheid in het

positie van jonge LHBTI’ers in

diens gemeenteraad, dat stelt dat het coronavirus een

nadeel van LHBTI-personen hun koers zouden moeten

reformatorische en

gevolg is van onder andere de tolerante Nederlandse

wijzigen, de hevige maatschappelijke discussie is nadelig

opstelling jegens homoseksualiteit. Tegen hem is

voor het welbevinden van LHBTI-personen en voor een

aangifte gedaan vanwege discriminatie.

door henzelf positief gewaardeerde plek in hun

Het ondersteunen van ouders

Het ondersteunen van

van LHBTI’ers in

christelijke LHBTI’ers in

reformatorische en

reformatorische en

evangelische

evangelische kringen die op

geloofsgemeenschappen.

een later moment in hun leven

evangelische
geloofsgemeenschappen.

3

uit de kast komen.

(conservatieve) gemeenschappen, tussen alle partijen in.
We kijken ook naar hoe het gesprek over

Het zijn niet alleen de gebeurtenissen rond genoemde

conversietherapie verloopt en dat wellicht verder ingrijpt

personen en organisaties, maar ook het steeds

in de vrijheid van kerken dan verstandig of zelfs

hardnekkiger en scherper geformuleerde narratief dat

toelaatbaar is. We zien het verloop van het debat

seksuele oriëntatie en genderidentiteit als een

rondom de uitgangspunten van reformatorische

grootheid, een gevaar tegenover de eigen

scholen, die voortdurend aangeklaagd worden om het

gemeenschappen plaatst en waardoor LHBTI-personen

discriminerende en weinig pedagogische karakter

verder geïsoleerd dreigen te raken. De positie, de

daarvan. Voor het eerst heeft de Onderwijsinspectie op

specifieke leefsituatie van LHBTI-personen in christelijke

een reformatorische school voor voortgezet onderwijs

kring heeft daarom hernieuwd aandacht nodig, zowel in

ingegrepen om deze reden (2021). En we zien de

Nederland als in Europa.

publieke kritiek op de afwijzende houding van
migrantenkerken en hun voorgangers. Een voorbeeld

10
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HET VERSTERKEN VAN DE ALLIANTIE VAN DE

CHRISTELIJKE
LHBTI-ORGANISATIES

5
MET HET EUROPEAN FORUM

EEN STEM DIE VERBINDT
Het tegengaan van discriminatie en uitsluiting van
LHBTI’ers in Europeese context – om zo individuen in staat
te stellen hun rechten te verwerven en hun vrijheden uit te
oefenen.

LCC+ | STERK VERBONDEN
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handreiking voor gemeenten in samenwerking met

HET INTERVIEWEN VAN LHBTI+-JONGEREN

Movisie.
Via bovengenoemde vlogs hebben veel christelijke

1

LHBTI+-jongeren hun verhaal gedeeld. Daarnaast zijn er

HOLYBE
De eerstvolgende stap binnen dit project was het

JONGEREN
EN HUN SOCIALE OMGEVING

realiseren van HolyBe, een platform voor christelijke
LHBTI+-jongeren. Het is een platform waar christelijke
LHBTI+-jongeren informatie kunnen vinden, en waar
jongeren herkenning en bemoediging vinden over
seksuele diversiteit en geloof. Het belangrijkste onderdeel
van HolyBe zijn de maandelijkse vlogs die gaan over
diverse thema’s: de Bijbel, christelijk leven, LBHTI+-zijn in

ook diverse film-interviews opgenomen, wat langere
diepte-interviews over hun coming-out en hoe ze LHBTI+zijn en het geloof combineren en verschijnen ook
geschreven interviews met jongeren in het boek JOE en de
bijbehorende website. Tot slot, zijn er ook diverse
podcasts opgenomen in de podcastserie ‘Aan het Einde
van de Regenboog’, waarin diverse christelijke LHBTI+jongeren met elkaar hebben gesproken en hun tips en
tricks met andere jongeren hebben gedeeld.

relatie tot geloof, de eigen relatie met God enz. Daarnaast
Christelijke LHBTI+-jongeren zijn steeds vaker en

UITVOERING PROJECT

is er ‘The Cloud’ waarin jongeren zich kunnen aanmelden

vroeger op zoek naar de relatie tussen hun seksuele-

Tijdens de start van het project zijn er diverse

en elkaar kunnen inspireren. Tot slot is er de ‘Must Watch’,

en genderidentiteit en hun geloof. Tijdens deze

voorwerkzaamheden gedaan om tot de meest optimale

een overzicht van film/vlogs/blogs/interviews/series enz.

zoektocht vinden veel christelijke LHBTI+-jongeren

resultaten te komen. Zo is er eerst in kaart gebracht

die christelijke LHBTI+-jongeren gezien moeten hebben en

het moeilijk om te praten over hun gevoelens en

welke netwerken en (media)kanalen van belang zijn en

die ze verder helpt met hun zoektocht. We bemerkten een

over wie ze zijn. Ze merken binnen hun christelijke

die het meest gebruikt worden door christelijke LHBTI+-

behoefte bij de doelgroep om op HolyBe niet alleen vlogs

geloofsgemeenschap weerstand en gebrek aan

jongeren. Daarnaast is er in geïnventariseerd welk

te delen, maar ook op een andere manier in gesprek te

openheid. Daarnaast is het voor deze jongeren erg

materiaal er al beschikbaar was voor christelijke LHBTI+-

gaan. Hiervoor zijn ongeveer 15 filmpjes opgenomen zoals

lastig om aan de juiste informatie te komen, of om

jongeren. Tot slot is er begonnen met diverse

‘de grabbelton’ en ‘Never have I ever’, waar LHBTI-

simpelweg in contact te komen met andere

gesprekken met Regenboogsteden en

jongeren op een laagdrempelige manier praten over hun

christelijke LHBTI+-jongeren. Het project ‘Jongeren

Regenboogprovincies om te zien op welke manier zij

zoektocht in hun leven. Deze video’s zorgen dat we meer

en hun sociale omgeving’ heeft de afgelopen jaren

zich al inzetten voor deze doelgroep, en wat zij in het

betrokken raken bij de doelgroep op YouTube en

deze jongeren op verschillende manieren

algemeen aan ondersteuning nodig hebben. Met name

Instagram waar we deze video’s plaatsen.

ondersteund.

deze laatste input is gebruikt voor het realiseren van een

12
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JONGERENPUBLICATIE JOE
Een van de grootste projectresultaten is het realiseren van
een jongerenpublicatie: een boek dat in begrijpelijke taal
alles uitlegt wat met LHBTI+-zijn en geloof te maken heeft.
Zoals hierboven omschreven zijn veel christelijke LHBTI+jongeren vooral op zoek naar informatie. Wat zegt de
Bijbel over LHBTI+-zijn? Hoe gaan andere jongeren om
met deze worsteling? Waar kan ik verdere informatie
vinden en bij welke organisatie kan ik aankloppen? Al dit
soort vragen komen aan bod in de informatieve
hoofdstukken, afgewisseld met persoonlijke interviews
door jongeren, na een openingswoord van Kees
Kraayenoord.

LCC+ | STERK VERBONDEN
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GESPREKSMATERIAAL ‘WAT DENK JIJ TE

vooral tijd voor ontmoeting en contact. Eén van de

WETEN OVER DE REGENBOOG?’

jongeren schreef over het festival het volgende:

Een meer praktische handleiding is geschreven door één

“Erg fijn en verbindend. Ik heb weinig mensen in mijn

van de vloggers van HolyBe en auteurs van JOE!, Hinke

omgeving die LHBTI+ en christen-zijn. Het was

van Abbema. Deze kleinere handleiding kan dienen als

fijn om mensen te ontmoeten die dit ook zijn, zeker omdat

gespreksmateriaal voor vriendengroepen, voor

Workshop Non-bi-what?! door Jetske Venema tijdens het HolyBe Festival.

deze 2 werelden elkaar flink kunnen bijten.”

geloofsgemeenschappen of voor de thuisomgeving. In
deze handleiding komen diverse onderwerpen aan bod:
op het gebied van identiteit (Wie is God? Wie is Jezus?),

GESPREKSGROEPEN EN OVERIGE
ACTIVITEITEN

op het gebied van christen-zijn (hoe lees je de Bijbel en
hoe combineer je dat met je LHBTI+-zijn?), en op het

Ondanks de coronapandemie zijn er ook diverse

gebied van samenleven (hoe gaan we met elkaar om?).

gespreksgroepen georganiseerd waar christelijke
LHBTI+-jongeren elkaar konden ontmoeten. Zo zijn er

HOLYBE FESTIVAL VOOR CHRISTELIJKE
LHBTI+-JONGEREN

door de groep Jonge Vlinders in totaal 15
gespreksgroepen georganiseerd met gemiddeld 10-12
jongeren. Daarnaast heeft ook Verscheurd diverse

Een van de mooiste projectresultaten is het organiseren

seminars gegeven, waaronder ook gastlessen op

van het HolyBe! jongerenfestival voor christelijke LHBTI+-

middelbare scholen. Zo zijn er in Barneveld twee

jongeren. Het was ten tijde van de coronapandemie zeer

bijeenkomsten georganiseerd op het JF-college met

onzeker of dit festival kon worden georganiseerd, maar

ongeveer 100 jongeren, en zijn er in Nunspeet op het

op zaterdag 28 augustus 2022 zijn ruim 100 jongeren

Nuborgh-college een vijftal gastlessen gegeven met ook

(het maximum aantal bezoekers door de

ongeveer 100 jongeren.

coronamaatregelen op dat moment) samengekomen in
de Metaalkathedraal in Utrecht.

Tijdens dit festival waren er diverse inspirerende
sprekers, veel interessante workshops, maar was er

14
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GEHEIM BEGIN

GESPREKSMATERIAAL

Een van de belangrijkste wapenfeiten van dit project is de

In samenwerking met WijdeOuders is er het

ontwikkeling van een online platform: Geheim Begin. De

gespreksmateriaal ontwikkeld getiteld ‘Inside Out’. Dit

naam van dit platform, dat is ontwikkeld voor zowel

materiaal kan met name worden gebruikt binnen een

ouders van LHBTI+’ers als voor LHBTI+’ers die later uit de

gespreksgroep van een kerk of geloofsgemeenschap, en

OUDERS

kast zijn gekomen (project 2 & 3), is bedacht tijdens een

biedt informatie, gespreksvragen en handvatten om het

van de brainstormsessies. De deelnemers hebben voor

gesprek te voeren. Via het brede netwerk van LCC+ en

deze naam gekozen omdat het aan de ene kant laat zien

van WijdeKerk kan dit materiaal verspreid worden binnen

VAN LHBTI’ERS

dat zowel LHBTI+’ers als hun directe omgeving hun hele

geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties

leven met een geheim kunnen rondlopen, maar dat

of andere netwerken als hulpmiddel om samen met

wanneer dit geheim naar buiten komt er sprake is van

elkaar het onderwerp LHBTI+-zijn en geloof te bespreken

een nieuw begin. Geheim Begin is sindsdien uitgegroeid

vanuit een ouders-perspectief.

2

tot een online platform waarin verhalen, blogs, en
interviews worden gedeeld, en waarbij ouders van
LHBTI+’ers en LHBTI+’ers die later uit de kast komen met
In voorgaande projectperioden is er veelvuldig

UITVOERING PROJECT

elkaar in contact kunnen komen.

met een reformatorische of evangelische
achtergrond, die vragen hebben over hoe ze het
beste het gesprek met hun kind kunnen aangaan,
maar ook hoe ze het feit dat hun kind LHBTI+’er is,
kunnen bespreken in de eigen geloofsgemeenschap.
Het gebrek aan vocabulaire en toolkits hiervoor kan
leiden tot gespannen relaties binnen het
gezinsleven, zodat de LCC+ Alliantie het van belang
achten om ook deze doelgroep te ondersteunen.

GESLOTEN’
De voorbereidingen voor de landelijke conferentie voor

contact ontstaan met ouders van LHBTI+’ers, al dan
niet met een eigen christelijke achtergrond. Ouders

CONFERENTIE ‘KIND, JE ZIT IN ONS HART

Ook voor dit project geldt dat er eerst is begonnen met
het maken van een netwerken-overzicht om op deze
manier inzichtelijk te maken welke organisaties en

HET INTERVIEWEN VAN OUDERS VAN
LHBTI+’ERS

ouders van LHTBI+’ers, in samenwerking met
WijdeOuders, zijn als eerste begonnen en stond gepland
op zaterdag 16 mei 2020. Het zou een dag zijn voor

kanalen van belang zijn voor deze doelgroep. Ook is er

Om content te creëren voor deze nieuwe online omgeving

sprekers, workshops en ontmoeting, maar helaas brak de

geïnventariseerd welk materiaal er al beschikbaar is voor

zijn er diverse interviews afgenomen met ouders van

coronapandemie in Nederland uit in maart 2020 en

ouders van LHBTI+’ers, en is ook deze doelgroep

LHBTI+’ers en met zogenaamde allies. Zo zijn er diverse

moest de conferentie worden geannuleerd. Tot twee keer

onderwerp van gesprek geweest met diverse

filminterviews ontwikkeld, hebben ouders van LHBTI+’ers

toe heeft de werkgroep de conferentie op een ander

Regenboogsteden en Regenboogprovincies; de input

hun verhaal gedeeld via blogs en zijn er diverse podcasts

moment willen organiseren: in juni en november 2021.

hiervan vormde de basis voor de gemeentelijke

opgenomen binnen de LCC+ podcastserie ‘Aan het Eind

Helaas steeg rond die tijd het aantal besmettingen

handreiking die samen met Movisie is ontwikkeld.

van de Regenboog’.

wederom, waardoor de stuurgroep heeft besloten de
conferentie niet te organiseren. Een poging om deze dag

16
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alsnog in 2022 te organiseren bleek niet mogelijk,
waardoor dit doel binnen het project ‘ouders van
LHBTI+’ers’ niet is gerealiseerd.

3

GESPREKSGROEPEN EN ANDERE

LATER

BIJEENKOMSTEN
Ondanks de coronapandemie zijn er ook voor deze
doelgroep diverse gespreksgroepen en andere

UIT DE KAST

bijeenkomsten georganiseerd. Eén van de mooiste
voorbeelden zijn de gespreksavonden n.a.v. het boek
van Geja van Reenen getiteld ‘Ik zal altijd van je houden’.
Daarnaast zijn er verschillende gespreksavonden
georganiseerd binnen de Caritasgroep van
ChristenQueer, en zijn er ook seminars gegeven van
Stichting Verscheurd gericht

Een andere nieuwe doelgroep binnen de LCC+

op deze doelgroep.

UITVOERING PROJECT

projecten zijn de LHBTI+’ers die op latere leeftijd uit
de kast komen. Binnen de christelijk Nederland zijn er
meer en meer verhalen te horen van mensen die
vanwege hun religieuze context later aan het comingout proces beginnen. Ook binnen de reformatorische
en evangelische gemeenschappen zijn mensen te
vinden die, vanwege hun sociale en religieuze
context, niet uit de kast durven te komen of die,
Aan het eind van de Regenboog
Luister naar de verhalen van andere LHBTI’ers via
Spotify of Apple Podcasts. Of ga naar:

wanneer ze dit wel doen, erg veel tegenstand ervaren.
Daarom is er de afgelopen projectperiode aandacht
besteedt aan deze nieuwe en belangrijke doelgroep.

Zoals vermeld bij project 1 en 2 is het ook voor LHBTI+’ers
die later uit de kast komen van belang geweest om een
aantal zaken vooraf inzichtelijk te maken. Zo is ook voor
deze doelgroep het netwerk in kaart gebracht van
belangrijkste stakeholders en organisaties, en is
onderzocht welk materiaal er al voor deze doelgroep
ontwikkeld is. Daarnaast is ook deze doelgroep onder de
aandacht gebracht van Regenenboogsteden en
Regenboogprovincies en is de input van die gesprekken
gebruikt voor de ontwikkelde handleiding i.s.m. Movisie.

lccplus.nl/lhbti/podcast/
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GEHEIM BEGIN

geschreven over een bepaald thema dat relevant kan
zijn voor LHBTI+’ers die later uit de kast komen inclusief

Het eerste belangrijke wapenfeit dat is gerealiseerd voor
LHBTI+’ers die later uit de kast zijn gekomen, is het
eerder genoemde online platform Geheim Begin. Het

gespreksvragen of opdrachten. Ook is input verwerkt

4

van de landelijke conferentie die voor deze doelgroep is
georganiseerd.

platform bestaat vooral uit gedeelde verhalen in de
vorm van interviews of blogs. Daarnaast is er voor de
doelgroep allerlei belangrijke informatie te vinden,
worden er evenementen gedeeld.

LANDELIJKE CONFERENTIE ‘BEVRIJDING?!’
Op zaterdag 25 september 2021 is in Amersfoort in Hart
van Vathorst de landelijke conferentie georganiseerd

INTERVIEWS

voor LHBTI+’ers die later uit de kast komen. Het thema

VERSTERKING
CHRISTELIJKE LHBT-BEWEGING

van de conferentie was ‘Bevrijding?!’, een verwijzing naar
Om content te creëren voor Geheim Begin zijn er
verschillende interviews afgenomen, of hebben mensen
hun verhaal gedeeld in de vorm van een blog. Zo zijn er
diverse interviews afgenomen met een lesbisch stel die
allebei later uit de kast zijn gekomen, en is er een
blogserie geschreven door een predikante die op latere
leeftijd ontdekte dat ze LHBTI+’er is. Doel van deze

het proces van het later uit de kast komen en of dit wel
of niet als een bevrijding kan worden ervaren. Er zijn
diverse sprekers uitgenodigd en workshops
georganiseerd, maar het belangrijkste van de dag is
vooral het delen van verhalen geweest en de ontmoeting
met elkaar. Met in totaal 80 deelnemers was de dag zeer
geslaagd.

In de eerste projectperiode 2008-2012 is een apart
project opgezet met als doel de ondersteuning van de
christelijke LHBTI-organisaties. Deze ondersteuning
bestond voornamelijk uit het organiseren van

verhalen is het zorgen voor herkenning en om te laten

trainingen voor (bestuurs-)leden en vrijwilligers;

zien dat mensen niet alleen zijn in hun worsteling.

trainingen op het gebied van PR, media,

GESPREKSMATERIAAL
Naast deze online content is er ook gespreksmateriaal
ontwikkeld dat kan worden gebruikt binnen de kerk
maar ook bijvoorbeeld bij gespreksgroepen thuis. In
samenwerking met Pieter Grimbergen, Jonathan Top en
Eleonora Hof zijn er diverse kleine hoofdstukken

20
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GESPREKSGROEPEN EN ANDERE
BIJEENKOMSTEN

UITVOERING PROJECT
Ondanks het feit dat er vanwege de coronapandemie
minder bijeenkomsten konden worden georganiseerd
dan aanvankelijk gedacht zijn er ook binnen dit project
mooie concrete resultaten te benoemen.

schrijfvaardigheid en presentatietechniek. Naast het
ondersteunen van de doelgroepen in projecten 1 t/m

Tot slot zijn er ook voor deze doelgroep diverse

3 was het van belang om de christelijke LHBTI-

gespreksgroepen en andere bijeenkomsten

beweging verder te versterken. De Alliantie van LCC+

georganiseerd. Zo heeft Verscheurd meerdere seminars

is veranderd door de jaren heen en er zijn meerdere

gehouden en hebben ook andere LCC+ organisaties

en grotere projecten bijgekomen. Ondersteuning in

bijeenkomsten georganiseerd voor LHBTI+’ers die later

trainingen en bijeenkomsten was noodzakelijk,

uit de kast komen.

samen met de ontwikkeling van een nieuwe website.

INVENTARISATIE BENODIGDHEDEN
In 2019 is er allereerst begonnen met een klein onderzoek
naar wat de LCC+ organisaties zelf nodig hebben aan
versterking en ondersteuning. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat de besturen en vrijwilligers met name
ondersteund wilden worden op het gebied van

LCC+ | STERK VERBONDEN
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communicatie en sociale media. Daarnaast bleek ook

professionaliseringsslag en om aan te sluiten bij de

dat veel organisaties worstelen met het feit dat het

huidige digitale wereld is LCC+ in een nieuw jasje

aantal vrijwilligers terugloopt en dat het lastig is om

gestoken. De naam is veranderd van LCC Plus Projecten

mensen voor langere tijd aan een doel te verbinden.

naar de kort maar krachtige naam: LCC+. De

Daarom is er ook specifiek aandacht besteedt aan

naamsbekendheid waarborgen we op deze manier,

vrijwilligersmanagement.

maar zorgen we voor gebruiksgemak.

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

website die volledig aansluiten bij ons narratief. LCC+ wil
een basis leggen voor iedereen binnen de doelgroep:

organisaties diverse bijeenkomsten georganiseerd voor

LHBTI’ers in de start van hun zoektocht, kerkelijke

de eigen besturen en vrijwilligers. Daarnaast is er ook elk

werkers, familie en vrienden van LHBTI’ers, LHBTI’ers die

jaar een besturendag georganiseerd waarin alle

al jaren uit de kast zijn. Het is een diverse doelgroep die

besturen van de LCC+ organisaties bij elkaar komen om

elk hun eigen behoefte heeft. Binnen de website

na te denken over een specifiek thema en om de

verzamelen we al onze producten, verwijzen we naar de

contacten te onderhouden. Ook is er, n.a.v. de

juiste organisaties met elk hun eigen expertise, voorzien

uitkomsten van bovengenoemd onderzoek, een training

we in nieuws, artikelen en verhalen.

vrijwilligersmanagement georganiseerd waaraan ruim

STEM DIE VERBINDT

Het uitgevoerde project heeft vooral de stem van

CREATIE VAN EEN DUURZAAM NETWERK VAN

gelovige LHBT’ers in hun kerken en

ORGANISATIES

geloofsgemeenschappen en in de publieke ruimte
willen versterken, uiteraard teneinde hun sociale

30 vrijwilligers hebben deelgenomen. Een andere

Een goede basis om de bekendheid van LCC+ direct te

training op het gebied van communicatie en het gebruik

verduurzamen om deze ook in de toekomst te

van sociale media kon vanwege de coronapandemie

verstevigen. Met zorgvuldige aandacht is de website

helaas niet doorgaan.

uitgedacht en ontwikkeld, met een focus op de
zoekvragen van de doelgroep op bijvoorbeeld Google.

WEBSITE & LOGO LCC+

EEN STERKE

Bij een ‘nieuwe naam’ hoort een nieuw logo, huisstijl en

Gedurende de gehele projectperiode hebben de LCC+

VERSTERKING DIGITALE PRESENTIE: NIEUWE

5

Zodat we in een (sterk) concurrerend veld stem en
informatie geven aan christelijke LHBTI’ers.

acceptatie te bevorderen en discriminatie en
uitsluiting verder tegen te gaan. Een sterkere stem
voor gelovige LHBTI-mensen is geen overbodige luxe
in samenlevingen die (m.n. in Centraal- en OostEuropa en in Centraal-Azië) in toenemende mate

Op zoek naar oude of nieuwe materialen van LCC+?

voor vele organisaties en kerken. Een

Ga naar lccplus.nl/producten en kijk je ogen uit.
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afgelopen jaren gestaag uitgebreid. De organisatie zelf is
doorgegroeid, vooral in Oost- en Centraal-Europa. In
2022 hoopt het Europees Forum de eerste CentraalAziatische organisatie (uit Armenië) als lid te
verwelkomen.

gedomineerd worden door een uitsluitende
identiteitspolitiek, niet zelden ondersteund door de
mainstream kerken. Juist déze sterke stem is ook

De alliantie LCC+ is in 15 jaar uitgegroeid tot een partner

Het netwerk van het Europees Forum heeft zich in de

van belang voor de bredere Europese LHBTI-

Vooral in de vier werkgroepen van het Europees Forum
is het contact met andere organisaties gegroeid en
verstevigd.

beweging.
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(1) Het belang van de Werkgroep Wereldraad van

(4) De Werkgroep Politiek heeft bij kunnen dragen aan

Kerken voor het werk van de Wereldraad in het creëren

de versteviging van de positie van het Europees Forum

van meer bewustwording rond seksualiteit en gender/

in de Raad van Europa. In 2019 kon de coördinator van

identiteit in de Reference Group on Human Sexuality

de werkgroep participeren in een ‘fact finding mission’ in

(RGHS) wordt algemeen erkend en het Europees Forum

Armenië vanwege de Raad van Europa (i.e. de INGO

coördineert de ‘Global Coalition’ van organisaties die de

Conferentie). Dit onderzoek naar het functioneren van

Wereldraad hierin kritisch volgen. Na een investering

de ‘civil society’ (het maatschappelijk middenveld) van

van ongeveer 25 jaar hoopt de werkgroep te gaan

de Armeense samenleving kwam zeer gelegen na de

oogsten tijdens de tot de zomer van 2022 uitgestelde

noodzakelijke afgelasting van de jaarconferentie van het

Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in

EECA Forum van LHBTI-christenen dat in het najaar van

Karlsruhe, Duitsland.

2018 in de hoofdstad Jerevan gehouden zou worden. In
het rapport van de missie heeft de positie van LHBTI-

(2) De Werkgroep Rooms-Katholieke Kerk blijft een

personen en het functioneren van hun organisaties in

belangrijke rol spelen in het in 2015 opgerichte Global

het maatschappelijk middenveld ruime aandacht

Network of Rainbow Catholics (GNRC). Met de komst

gekregen (het rapport is verkrijgbaar). In 2018

van paus Franciscus is er meer ruimte ontstaan voor

toegetreden als een van de zes pan-Europese

dialoog. Met het oog daarop heeft de werkgroep

organisaties met adviesstatus in het European

bijgedragen aan de realisering van een andere

Governmental LGBTI Focal Points Network (een

projectdoelstelling: een dialoogtraining (zie onder).

vergadering van ambtenaren uit landen van de
Europese Unie die met LHBTI+-onderwerpen belast zijn)

(3) De Werkgroep Orthodoxie is nauw betrokken

heeft het Europees Forum onder andere een bijdrage

geweest bij een eigen jaarconferentie voor het Forum

kunnen leveren aan de wenselijkheid van een verbod op

van LHBTI-christenen in Oost- en Centraal-Europa en in

‘conversietherapie’. Met diezelfde reden heeft het

Centraal-Azië (EECA). Veel van deze christenen zijn

Europees Forum geparticipeerd in twee consultatieve

orthodox. De Werkgroep droeg, daartoe uitgenodigd,

bijeenkomsten van de Verenigde Naties, georganiseerd

met name ook bij aan kennisvermeerdering door

door Victor Madrigal-Borloz, de ‘Independent Expert on

deelname aan diverse wetenschappelijke conferenties.

Violence and Discrimination based on SOGI’ van de
Verenigde Naties.
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DIALOOGTRAINING
Zoals vermeld is er onder het pontificaat van paus

DE ‘GLOBAL COALITION’ EN DE WERELDRAAD
VAN KERKEN

Franciscus meer ruimte ontstaan voor het gesprek over

Zoals al vermeld speelt het Europees Forum een

seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Om deze reden

belangrijke rol in een wereldwijde alliantie van

heeft het Europees Forum in Versailles, Frankrijk een

christelijke LHBTI-organisaties die allen bemoeienis

dialoogtraining gerealiseerd voor 25 rooms-katholieke

hebben met het werk van de Wereldraad van Kerken

LHBTI-activisten om de dialoog met de rooms-katholieke

inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het

hiërarchie verder gestalte te geven en deze op een

project heeft het mogelijk gemaakt het Europees Forum

effectieve manier op te zetten en aan te gaan. De

een coördinerende rol te geven. Het heeft zo diverse

deelnemers aan de training kwamen uit twaalf

regionale ontmoetingen van de ‘Global Coalition’

verschillende Europese landen.

mogelijk gemaakt, waarin ook werd gesproken met
stafleden van de Wereldraad, vertegenwoordigd in de

Versterking van de positie bij de Raad van Europa

Reference Group on Human Sexuality (zie verder

De positie van het Europees Forum in de Raad van

hierboven).

Europa is aanzienlijk versterkt na de organisatie van een
eigen ‘side event’ in 2019 over de verhouding tussen de
vrijheid van religie en levensovertuiging enerzijds en de

ONDERZOEKSCAPACITEIT

rechten van LHBTI-personen anderzijds. In het panel

In mei 2021 kon tijdens de ‘online’ jaarconferentie van

nam de toenmalige secretaris-generaal van de

het Europees Forum in Nederland, in de Kerk van de

Conferentie van Europese Kerken deel: Dr. Heiki

Nazarener in Vlaardingen de nieuwe inclusiviteitsindex

Huttunen. Met het presidium van de INGO Conferentie

van Europese en Centraal-Aziatische kerken worden

werd de goede relatie verder verstevigd door

gepresenteerd: RICE – Rainbow Index of Churches in

participatie in de ‘fact finding mission’ in Armenië (zie

Europe (https://inclusive-churches.eu/). De index was

boven). Helaas heeft het Europees Forum vanwege (de

het resultaat van ruim twee jaar samenwerking met de

gevolgen van) de coronapandemie en personele

Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam). De

uitdagingen in het najaar van 2021 en het voorjaar van

index meet de inclusiviteit van 46 kerken met 47

2022 niet kunnen deelnemen aan de halfjaarlijkse

inclusiviteitsindicatoren. Het begrip ‘inclusiviteit’ (van

bijeenkomst van de INGO Conferentie in Straatsburg.

LHBTI-personen in kerken) is nog niet eerder zo
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gedetailleerd uiteen gelegd. Het geeft de betrokken
kerken zelf duidelijk inzicht en het kan al dan niet
christelijke LHBTI-organisaties helpen te bepalen op
welke indicatoren zij de kerk(en) in hun landen het beste
zouden kunnen benaderen en aanspreken. Met deze
index heeft het Europees Forum voor het eerst meer
dan ‘anekdotische data’ in handen. Het rapport werd
onder andere overhandigd aan de voorzitter van de
Nederlandse Raad van Kerken dhr. Geert van Dartel. De
beoogde eerste ontvanger: de secretaris-generaal van
de Conferentie van Europese Kerken (CEC) Dr. Jørgen
Skov Sørensen weigerde, ook na aandringen, het rapport
aan te nemen. Zowel binnen de Raad van Europa als in
de Europese LHBTI-beweging, verenigd in ILGA Euope, is
er zeer veel waardering voor de nieuwe index.

EEN NIEUWE WEBSITE
Bij een sterkere stem voor LHBTI-mensen in Europa
hoort een representatieve, overzichtelijke en met
relevante informatie gevulde website. Deze is
gerealiseerd: www.lgbtchristians.eu.

Collegetour met Wim, Sariah en Jetske tijdens het HolyBe Festival.
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PROJECTMANAGEMENT

conversietherapie, identiteitsverklaringen op christelijke
middelbare scholen. Het zijn voorbeelden van een

De LCC+ Projecten zijn uitgevoerd door twee
projectcoördinatoren: Sanna de Boer en Hans-Dieter de
Smit. Zij waren verantwoordelijk voor het realiseren van
de verschillende projectdoelen, steeds in overleg met de
stuurgroep. Het projectmanagement verzorgde de
kwartaalrapportages voor de stuurgroep en bracht op
basis daarvan elk kwartaal verslag uit.

ontwikkeling in de samenleving waarin de vrijheden van
minderheden op gespannen voet worden gezet met de
vrijheid van religie. Een ontwikkeling waarop de
samenleving een daadkrachtig antwoord moet vinden.
Daarom zal de Alliantie LCC+ haar werk voortzetten. Door
informatievoorziening. Door het geven van voorlichting.
Door het delen van verhalen van mensen. Zodat de
sociale acceptatie, zichtbaarheid en bespreekbaarheid van

VRIJWILLIGERS

LHBTI+-zijn en geloof steeds meer vanzelfsprekend zal
worden.

De LCC+ Projecten zouden nooit doorgang hebben
kunnen vinden zonder de onmisbare inzet van de vele

Achter de schermen

vrijwilligers van de betrokken LHBTI+-organisaties.
Variërend van zitting nemen in een werkgroep om een
themadag te organiseren, tot aan het aanwezig zijn bij
evenementen en het ontwikkelen van content voor de

De LCC+ Projecten zijn mogelijk gemaakt door een

STUURGROEP

hen veel dankbaarheid verschuldigd.

samenwerkingsverband van vijf verschillende
christelijke LHBTI+-organisaties: LKP, ChristenQueer,
Verscheurd, Homo in de Klas, en het European Forum
of LGBT Christian Groups. Deze organisaties werkten
samen om met vele vrijwilligers de sociale acceptatie
van LHBTI+’ers in christelijk Nederland te
bevorderen. De projecten werden mogelijk gemaakt
door subsidie van de Directie Emancipatie van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap.

online platforms. De stuurgroep van de LCC+ Projecten is

Bovengenoemde organisaties leverden elk een
afgevaardigde die zitting nam in de stuurgroep. De
stuurgroep kwam elk kwartaal bijeen en was

TOEKOMST

verantwoordelijk voor de projecten en haar resultaten,

De LCC+ Projecten ‘Sterk Verbonden!’ is de vierde

bewaakte de planning en de budgetten, en zorgde

projectperiode sinds 2008. Sinds die tijd zijn er enorme

uiteindelijk voor het tot stand komen van de

stappen gezet om de sociale acceptatie van LHBTI+’ers

eindrapportage aan het Ministerie van Onderwijs,

binnen christelijke gemeenschappen te bevorderen.

Cultuur, en Wetenschap.

Tegelijkertijd zijn er ook nog uitdagingen voor de
toekomst. De Nashville-verklaring, homo-
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Organisaties & Producten
LKP

HOMO IN DE KLAS

De Landelijke Koepelorganisatie groepen kerk en

Homo in de klas is een voorlichtingsmethode over

homoseksualiteit vertegenwoordigt ruim twintig

seksuele diversiteit gericht op het christelijk middelbaar

plaatselijke, regionale en landelijke groepen rondom

onderwijs. De methode bestaat uit een lesbrief, die

geloof, kerk en homoseksualiteit.

docenten zelf in de les kunnen behandelen en een

W lkp-web.nl

voorlichtingsles verzorgd door de voorlichters.
W homoindeklas.nl

CHRISTENQUEER

INSIDE OUT

LATER UIT DE KAST

Inside-Out is een pakket met beeld- en gespreksmateriaal

Het delen van verhalen raakt ons, en maakt ons tot wie

voor een reeks van vier avonden. Het is een hulpmiddel

we zijn. Daarom ontwikkelde LCC+ dit LHBTI-

om in een groep met elkaar in gesprek te gaan over

gespreksmateriaal om verhalen te delen, om te laten zien

LHBT+-vragen. Elke avond heeft een afwisselend

wat ons ten diepste bezighoudt. Via verhalen zien

ChristenQueer is een landelijke ledenvereniging met

EUROPEAN FORUM OF LGBT CHRISTIAN

programma: een korte opening, een korte documentaire

anderen hoe ons levenspad is gevormd. De schrijvers

meer dan 500 christelijke LHBTI’ers in alle leeftijden. De

GROUPS

en diverse gespreks- en verwerkingsvormen.

reiken handvatten aan, gevolgd door prikkelende vragen

wijdekerk.nl/inside-out

en interessante opdrachten.

leden komen uit de gehele breedte van de christelijke
achterban. ChristenQueer is georganiseerd in
doelgroepen (HomoJongeren, vrouwen, jongeren, 30-ers,

Het Europees Forum verenigt ongeveer 45 christelijke

lccplus.nl/producten/later-uit-de-kast

LHBTI-groepen in meer dan twintig landen. Het komt
jaarlijks bijeen in een conferentie. Het zet zich in voor de

WAT DENK JIJ TE WETEN OVER DE

godsdienstvrijheid van LHBT-mensen, voor hun

REGENBOOG?

mensenrechten, voor hun waardigheid in kerk en

Wil je het gesprek openen over LHBTI en geloof? Hiermee

samenleving en voor een bevestigend discours over

ga je op een onderbouwde en interactieve manier

VERSCHEURD

menselijke seksualiteit.

nadenken over het onderwerp homoseksualiteit en

We willen christenen aanmoedigen en helpen het

W lgbtchristians.eu

christen-zijn. Schrijver en theoloog Hinke van Abbema

ouderen) en op regionaal en landelijk niveau.
W christenqueer.nl

gesprek aan te gaan over homoseksualiteit. Op een wijze

behandelt zes belangrijke vragen om jouw eigen ideeën

die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen

en denkwijzen onder de loep te nemen.

die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert.

lccplus.nl/producten/wat-denk-jij-te-weten-over-de-

W verscheurd.nl

regenboog/
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JOE
Ben of ken jij iemand die LHBTI’er is? Dat kan veel vragen
met zich meebrengen, zeker als je christen bent en lid
bent van een kerk. Het boek JOE helpt jou in je zoektocht
naar je seksuele en genderidentiteit, bespreekt
homoseksualiteit in de Bijbel en vertelt persoonlijke
verhalen.
lccplus.nl/producten/joe/

LCC+ | STERK VERBONDEN

31

LCC+
Sterk verbonden! | Projectperiode 2019-2021
Tekst en Redactie: Sanna de Boer, Wielie Elhorst, Hans-Dieter de Smit
Ontwerp: Sanna de Boer

