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Rotterdam, 15 maart 2014 

 

Ter gelegenheid van de eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloven leggen 

de deelnemers aan deze dag de volgende verklaring af: 

 

Toenemende openheid en acceptatie 

Wij nemen met blijdschap kennis van een toenemende openheid in de Nederlandse 

samenleving jegens transgenders. Vragen rond genderidentiteit kunnen met steeds meer 

vanzelfsprekendheid worden gesteld en de wens te veranderen van gender of daar een 

eigen invulling aan te geven kan op steeds meer steun rekenen van naasten in de directe 

omgeving van transgenders. Met een toenemende zichtbaarheid lijkt ook van een steeds 

grotere emancipaitie en acceptatie van transgenders sprake. Transgenders blijven hoe 

langer hoe minder verborgen en willen zelf ook hoe langer hoe minder verborgen blijven. 

 

Hoop 

Wij spreken de hoop uit dat geloofsgemeenschappen zich geroepen weten in de 

samenleving een voorpost te zijn in de hartelijke ontvangst van transgenders in het midden 

van het samenleven. Transgenders bewegen zich in alle bereiken van de samenleving, ook 

in dat van geloof, zingeving en levensbeschouwing. Transgenders die zich verbonden weten 

met geloofsgemeenschappen, ervaren dat zij zijn geschapen naar het beeld van God. Wij 

spreken de hoop uit dat transgenders dat beeld in welke geloofsgemeenschap dan ook naar 

eigen eer en geweten gestalte mogen geven. Wij spreken de hoop uit dat zij door de 

geloofsgemeenschappen waaraan zij zich verbonden weten, hun eigen weg van geloof, 

hoop en liefde mogen gaan. 

Negatieve ervaringen 

Wij ervaren dat er nog veel geloofsgemeenschappen zijn waarin transgenders nauwelijks 

worden ondersteund, waar zij niet hun verhaal kunnen doen en niet op Verhaal kunnen 

komen en waar zij soms zelfs negatief worden bejegend. Deze houding van onbegrip en 

afkeuring belemmert het veranderingsproces van transgenders en draagt niet bij aan het 

gaan van een eigen weg die verandering, acceptatie en heling kan brengen. Wij betreuren 

het dat dit soms een reden is voor transgenders om hun geloof en geloofsgemeenschap los 

te laten. 

 

Oproep 

Wij stellen met vreugde vast dat er geloofsgemeenschappen zijn, die geborgenheid en 

veiligheid willen bieden aan transgenders. Wij roepen de geloofsgemeenschappen in 

Nederland op deze goede voorbeelden na te volgen. 



Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op zorg te dragen voor goede geestelijke 

begeleiding van transgenders in hun midden, zich te informeren over vragen rond 

genderidentiteit, hun eigen gemeenschappen daarover voor te lichten en te zorgen voor een 

zowel pastoraal als liturgisch klimaat waarin beelden en woorden worden gevonden waarin 

en waaraan transgenders zich kunnen herkennen. 

 

Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op discriminatie en achterstelling van transgenders 

in alle bereiken van de samenleving te bekritiseren en actief tegen te gaan. 

Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op de uitdaging aan te gaan van diversiteit en het 

beelddragerschap van God in mensen de ruimte te geven, zodat zij gemeenschappen 

kunnen zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. 

 

Ondertekening: 

 


