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Voor u ligt de verslaglegging van onderzoek naar de effecten van de LCC Plus Projecten.  
Gelovige LHBT+-personen werd gevraagd naar hun ervaringen met sociale acceptatie van  
andere seksuele oriëntaties en genderidentiteiten in christelijke gemeenschappen. 

Omdat er bij de start van de projecten geen nulmeting is gedaan en daarvoor ook de capaciteit 
niet aanwezig was én omdat het in de projecten ging om sociale verandering, die zich lastig 
kwantitatief laat meten, is er gekozen voor het afnemen van enkele kwalitatieve interviews. 
Definities van en uitleg over het begrip ‘sociale acceptatie’ laten zien hoe, door het identifice-
ren van concepten waaruit dit begrip is opgebouwd, toch kan worden gemeten of er sprake is 
van verandering, preciezer: of er vooruitgang is geboekt in de sociale acceptatie van LHBT+-
personen in christelijke gemeenschappen.

Dit verslag bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte zal worden besproken 
hoe het begrip ‘sociale acceptatie’ wordt gedefinieerd en uitgelegd. Op basis daarvan wordt 
vervolgens geformuleerd op welke vragen het voorgenomen onderzoek een antwoord wil ge-
ven. Om op deze vragen antwoord te geven zijn er vijf interviews gehouden met verschillende 
christelijke LHBT+-personen die betrokken zijn geweest bij de LCC Plus Projecten. Tot slot zul-
len de bevindingen uiteengezet worden en zullen er ook enkele aanbevelingen worden gedaan 
voor de toekomst van LHBT+-personen in christelijk Nederland.

Amsterdam, 20 april 2018

Woord vooraf
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Het hoofddoel van de LCC Plus Projecten is het bevorderen van de sociale acceptatie van 
LHBT+-personen in de eigen christelijke geloofsgemeenschappen. Het begrip ‘sociale accep-
tatie’ kan op verschillende manieren worden gedefinieerd en uitgelegd. Toenmalig minister 
Ronald Plasterk gebruikte de terminologie voor het eerst in zijn nota, ‘Gewoon Homo Zijn’, uit 
november 2007, en sprak van “het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksuelen 
onder de Nederlandse bevolking”. Om dit te realiseren werden vijf (sub)doelen geformuleerd1: 

• Bevorderen dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt in verschillende bevolkings-
groepen;

• Aanpakken van geweld en intimidatie tegen homoseksuelen;
• Stimuleren dat maatschappelijke allianties, landelijk en lokaal, tot stand komen; 
• Bijdragen aan een homovriendelijke omgeving op school, op het werk en in de sport;
• Vervullen van een actieve internationale en Europese rol.

Het Sociaal Cultureel Planbureau legt het begrip ‘sociale acceptatie’ van LHBT+-personen in 
onderzoek uiteen naar vier dimensies: algemene aanvaarding, gelijke rechten en anti-discrimi-
natie, reactie op homoseksualiteit in de naaste omgeving en de houding tegenover homosek-
sualiteit in de openbaarheid. Op basis van de voorgelegde vragen ziet het Sociaal Cultureel 
Planbureau sociale acceptatie als: een leven kunnen leiden zoals LHBT+-personen dit willen, 
gelijke rechten tussen homo- en heteroseksuelen, en het kunnen uiten van hun seksualiteit door 
LHBT+-personen in zowel de naaste omgeving als de openbaarheid.2 

Als we kijken naar het projectplan (2015-2018) van de LCC Plus Projecten dan valt de definitie 
van het begrip ‘sociale acceptatie’ in de volgende onderdelen uiteen:

• De verbetering van de veiligheid van christelijke homoseksuele, biseksuele, en transgender 
vrouwen en mannen;

• Het in vrijheid kunnen kiezen voor een bestaan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld 
en uitgeleefd;

• Het actief verbeteren van de sociale positie van LHBT+-personen in hun eigen christelijke 
geloofsgemeenschappen;

• Zichtbaar zijn binnen de eigen christelijke geloofsgemeenschappen en gezien worden als 
serieuze gesprekspartners.

1Zie voor de volledige nota: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2007/11/14/nota-lesbisch-en-homo-

emancipatiebeleid-2008-2011-gewoon-homo-zijn 
2Zie verder rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau: “Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Neder-

land”, te vinden via: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2007/Monitoring_van_sociale_acceptatie_van_

homoseksuelen_in_Nederland 

Sociale acceptatie: definitie & werkwijze
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Op basis van deze definities en uitleg van het begrip ‘sociale acceptatie’ kan worden gecon-
cludeerd dat het in vijf verschillende concepten uiteengelegd kan worden. Allereerst is er  
natuurlijk het garanderen van veiligheid (1), waarbij er gelijke rechten zijn tussen homo- en  
heteroseksuelen en waarbij geweld en intimidatie worden aangepakt. Daarnaast moet er spra-
ke zijn van zelfbeschikking: het in vrijheid kunnen kiezen voor een bestaan dat naar eigen 
inzicht kan worden ingevuld (2). Verder is de aanwezigheid van een LHBT+-vriendelijke om-
geving binnen school, werk en geloofsgemeenschap van belang zodat LHBT+-personen veilig 
hun coming out kunnen beleven (3), en er de mogelijkheid is om zichtbaar te zijn (4). Tot slot, 
is er de noodzakelijkheid van de bespreekbaarheid (5) van homoseksualiteit binnen verschil-
lende bevolkingsgroepen, hetgeen begint bij kennis en voorlichting.

Probleemstelling
Nu we het begrip ‘sociale acceptatie’ nader hebben verhelderd aan de hand van bovenstaande 
concepten, formuleren we met behulp daarvan de volgende onderzoeksvraag: (1) wat zijn de 
ervaringen van LHBT+-personen ten aanzien van hun sociale acceptatie in christelijke geloofs-
gemeenschappen en (2) zien zij hierin positieve verandering? Antwoorden op deze vraag wor-
den gezocht door het houden van kwalitatieve interviews (zie boven). De ervaringen en moge-
lijk positieve verandering kunnen worden gepeild door gebruik te maken van vragen waarin de 
hierboven beschreven concepten bij het begrip ‘sociale acceptatie’ worden verwerkt (direct of 
indirect). Per project zullen twee interviews worden gehouden waarin de betrokkenen, nadat ze 
zich hebben voorgesteld de volgende vragen beantwoorden: 
 - Voelt de betrokkene zich als LHBT+-persoon veilig binnen zijn/haar geloofsgemeenschap?

 o Zo ja, waar komt dit specifiek door?
 o Zo nee, waar komt dit door?
 o Indien geen lid van een geloofsgemeenschap: voelt de betrokkene zich veilig in de naaste 
omgeving?

 o Ervaart de betrokkene een positieve verandering ten aanzien van veiligheid binnen  
zijn/haar geloofsgemeenschap? Op welke manier?

 - Ervaart de betrokkene binnen zijn/haar geloofsgemeenschap de zelfbeschikking om te  
kiezen voor een bestaan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld?

 o Hoe ziet deze zelfbeschikking om te kiezen voor een bestaan dat naar eigen inzicht kan 
worden ingevuld, er uit volgens de betrokkene?

 o Wordt hij/zij hierin in ondersteund of juist niet? Door wie?
 o Ervaart de betrokkene een positieve verandering ten aanzien van de mogelijkheid tot  
zelfbeschikking binnen zijn/haar geloofsgemeenschap? Op welke manier?

 - Ervaart de betrokkene een veilige LHBT+-vriendelijke omgeving binnen school, werk en/of 
geloofsgemeenschap?

 o Kan de betrokkene enkele voorbeelden noemen?
 o Welke specifieke factoren zijn hierbij doorslaggevend (geweest)?
 o Heeft de betrokkene veilig zijn/haar coming out kunnen beleven binnen school, werk,  
en/of geloofsgemeenschap?

 o Voelde de betrokkene zich hierin ondersteund? Zo ja, hoe dan? Zo niet, wat ontbrak? 
 o Ervaart de betrokkene een positieve verandering ten aanzien van een LHBT+-vriendelijke 
omgeving binnen school, werk en/of geloofsgemeenschap? Op welke manier?
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 - Ervaart de betrokkene de mogelijkheid om zichtbaar te zijn als LHBT+-persoon binnen zijn/
haar geloofsgemeenschap en directe omgeving?

 o Kan de betrokkene enkele voorbeelden noemen?  
 o Welke specifieke factoren zijn hierbij doorslaggevend (geweest)?
 o Ervaart de betrokkene positieve verandering ten aanzien van de mogelijkheid om zichtbaar 
te zijn in zijn/haar geloofsgemeenschap? Op welke manier?

 - Ervaart de betrokkene de mogelijkheid om seksuele oriëntatie en genderidentiteit bespreek-
baar te maken binnen zijn/haar geloofsgemeenschap?

 o Kan de betrokkene enkele voorbeelden noemen? Zo ja, op welke manier? Zo niet, wat is 
nodig voor verandering?

 o Welke specifieke factoren zijn hierbij doorslaggevend geweest?
 o Ervaart de betrokkene positieve verandering ten aanzien van de mogelijkheid om seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit bespreekbaar te maken in zijn/haar geloofsgemeenschap?

De geïnterviewden zijn betrokken (geweest) bij de LCC Plus Projecten, als deelnemer of als uit-
voerder. Naar verwachting zullen zij dus ook reflecteren op de wijze waarop de projecten heb-
ben bijgedragen aan de sociale acceptatie van LHBT+-personen in hun christelijke gemeen-
schappen. Hier wordt niet direct naar gevraagd om geen sociaal gewenste antwoorden aan de 
geïnterviewde te ontlokken. Pas aan het einde van het interview zal hen worden gevraagd naar 
suggesties of aanwijzingen voor de toekomst: wat is volgens hen noodzakelijk om sociale ac-
ceptatie van LHBT+-personen in geloofsgemeenschappen verder te bevorderen?
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Even voorstellen: wie ben je en 
wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Martin de Jong en was werk-
zaam bij Missie Nederland als relatie-
manager voor missionaire gemeen-
schapsvorming. Binnen deze functie 
heb ik kerken geholpen met de vraag 
‘hoe kunnen we missionair zijn’? Con-
creet betekent dit het begeleiden van 
kerken die in een veranderingsproces 
zitten, het organiseren van confe-
renties, retraites, en andere soorten 
bijeenkomsten om kerken verder te 
helpen in hun traject om naar buiten 
toe present te zijn. 

Ben je zelf ook betrokken bij een kerk of een andere geloofsgemeenschap?
Ik ben zelf betrokken bij Heilig Vuur West. Heilig Vuur West is een onderdeel van de Protes-
tantse Kerk in Amsterdam en is een pioniersplek die een aantal jaren geleden is gestart. Er 
zijn ongeveer vijftig mensen bij betrokken die eens in de maand op zondagmiddag bij elkaar 
komen. En daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten zoals film kijken, mediteren, en veel an-
dere dingen. Dus niet alleen maar de zondagse diensten, maar ook allerlei andere activiteiten.

Voel jij je als LHBT+-persoon veilig binnen je geloofsgemeenschap?
Ja, want ons project is onderdeel van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ik voel mij so wie so 
veilig in Amsterdam, omdat er natuurlijk een grote groep LHBT+-personen is. Dus het thema 
veiligheid heeft ook veel meer aandacht. Daarnaast is de Protestantse Kerk in Amsterdam ook 
heel gemêleerd, en is al veel verder gevorderd dan kerken of geloofsgemeenschappen in andere 
steden. Ik kan natuurlijk niet spreken voor de Protestantse Kerk op andere plekken in Nederland, 
maar ik denk wel dat de Protestantse Kerk in haar geheel wel een beetje voorop loopt in het bie-
den van veiligheid aan mensen met een andere seksuele oriëntatie. Dat heeft ook te maken met 
het feit dat de Protestantse Kerk natuurlijk liberaler is op veel plekken. Op deze manier is er ook 
een andere kijk mogelijk op hoe je kleur geeft in je leven en wat de Bijbel daarover zegt. Maar 
ik denk dat in Amsterdam de kerken erg inclusief proberen te zijn en dat komt ook doordat op 
allerlei plekken in de Protestantse Kerk als organisatie LHBT+-personen te vinden zijn. 

Je komt dus ook veel andere LHBT+-personen tegen binnen de Protestantse Kerk?
Jazeker! Die kom je tegen als voorganger, als pastor enzovoorts. Ik ben zelf natuurlijk parttime 
pastor in Amsterdam Nieuw West voor de Protestantse Kerk. Daarnaast kom je genoeg andere 
LHBT+-personen tegen binnen de kerken in Amsterdam. 

Interview met Martin de Jong 
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En is dat dan het stedelijke van Amsterdam dat de grootste rol speelt?
Ja dat denk ik wel. Het is natuurlijk logisch dat je in een stedelijke omgeving meer LHBT+-
personen tegenkomt die daar ook een veilige plek vinden. Er is verhoudingsgewijs in de steden 
gewoon meer aandacht voor LHBT+-personen. Dus ik denk zeker dat daar het grote verschil zit 
met het platteland bijvoorbeeld, dat vergrijsd en verouderd is. Daarnaast is het niet alleen het 
stedelijke wat hierop van invloed is, maar natuurlijk de samenstelling van de burgersamenle-
ving. In een dergelijke context zal een LHBT+-persoon het lastiger hebben. 

Zou je op het gebied van veiligheid kunnen stellen dat jij je als LHBT+-persoon meer veilig 
voelt binnen je directe omgeving dan in het verleden?
Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik heb mij altijd veilig gevoeld in Amsterdam, ook binnen de 
grotere gemeenschap als geheel. En ik denk dat er wel veel meer aandacht is gekomen voor 
het thema veiligheid. Daarnaast zie ik ook dat de bespreekbaarheid en de manier waarop met 
LHBT+-issues wordt omgegaan wel verbeterd is. 

Een ander belangrijk onderdeel van het begrip ‘sociale acceptatie’ is  zelfbeschikking, of 
de mogelijkheid om je leven naar eigen inzicht in te richten. Wat betekent zelfbeschikking 
voor jou? 
Dit is niet een woord dat ik dagelijks gebruik. Voor mij betekent zelfbeschikking dat je kleur 
mag geven aan je eigen leven zonder dat je daarbij bepaald wordt door sociale druk of omge-
ving. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Vanuit mijn verleden vind ik het anders, omdat ik na-
tuurlijk uit een ander christelijk milieu kom. Daar was dat veel minder het geval. In vergelijking 
met toen kan ik dus wel stellen dat die situatie sterk verbeterd is. Maar dit is natuurlijk ook het 
resultaat van de individualisering van de samenleving, waarin mensen de mogelijkheid hebben 
om hun eigen leven te bepalen. Dus over het algemeen denk ik dat dit wel verbeterd is. Voor 
mijzelf niet heel veel, maar ik denk wel dat in algemene zin er ook in de Protestantse Kerk in 
Amsterdam veel meer ruimte en aandacht voor is, het is veel meer bespreekbaar. Dat je niet 
meer aan een wenselijk sociaal plaatje hoeft te voldoen.

Dit ervaar je ook zo binnen je eigen geloofsgemeenschap?
Ja zeker. Er is echt veel meer sprake van het feit dat je je eigen leven mag indelen zoals je dat 
wilt. Men ervaart in dit opzicht ook veel minder druk vanuit de eigen kerk of samenleving. Dus 
als zelfbeschikking dit omhelst dan kunnen we wel stellen dat dit sterk is verbeterd binnen de 
kerk en in Amsterdam. 

Kun je zeggen dat je over het algemeen een LHBT+-vriendelijke omgeving ervaart binnen 
je geloofsgemeenschap, werk of directe sociale omgeving?
Juist omdat er veel meer thema’s rondom LHBT+-personen worden geagendeerd denk ik 
dat we daar wel van kunnen spreken. Ik ervaar dat er ook veel normaler over wordt gedaan, 
in die zin. Homoseksualiteit wordt niet meer als exceptioneel ervaren. Dus er is gewoon veel 
meer ruimte en mogelijkheid om erover te praten. Juist de kerk doet er in mijn opzicht veel 
normaler over. 
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Ervaar je dat alleen binnen je eigen geloofsgemeenschap dan, of binnen Amsterdam? Mis-
schien zelfs landelijk?
Met name binnen Amsterdam. Daarnaast zijn er ook nog steeds kleinere geloofsgemeenschap-
pen binnen Amsterdam en op landelijk niveau, en dan heb ik het echt over de kleine gere-
formeerde kerken maar juist ook de migrantenkerken, waarbinnen deze LHBT+-vriendelijke 
omgeving niet aanwezig is. Dat is absoluut nog een onontgonnen terrein waar nog het nodige 
werk verzet moet worden. Migrantenkerken, maar ook veel evangelische gemeenten zoeken 
nog erg hoe ze dit onderwerp een plek kunnen geven binnen hun gemeentezijn. 

Als je bijvoorbeeld kijkt naar je eigen coming out, heb je toen ervaren dat je dit binnen een 
LHBT+-vriendelijke omgeving kon doen?
Een LHBT+-vriendelijke omgeving is misschien een te groot woord, maar het was in ieder geval 
bespreekbaar. Terwijl het juist in andere delen van het land, bijvoorbeeld in het oosten, nog 
steeds een heel lastig thema is. Ik denk dat met name de sociale omgeving zodanig veel druk 
uitoefent dat veel LHBT+-personen weg zullen gaan daar. De drempel om daar je coming out 
vrijelijk te beleven is daar gewoon te groot. Daarom ben ik ook blij dat ik leiding in mijn leven 
heb ervaren en dat ik door mijn werk in Amsterdam ben beland. Ik ben heel dankbaar dat ik hier 
al ruim twintig jaar mag wonen en werken in een meer LHBT+-vriendelijke omgeving.

Is dit altijd zo geweest of heb je daar ook een verbetering in gezien?
Ik denk dat we al best ver zijn. Ik zie het niet echt als een dilemma meer binnen onze eigen 
geloofsgemeenschap. 

Kun jij zichtbaar zijn als LHBT+-persoon binnen je geloofsgemeenschap en binnen je di-
recte omgeving? 
Ik spreek natuurlijk voor Amsterdam en dan merk je gewoon dat we veel verder zijn en de 
situaties dus ook anders zijn. Juist door de sociale en culturele diversiteit binnen Amsterdam 
ervaar ik weinig sociale druk waardoor mensen voelen dat ze dingen moeten doen of dat ze 
gecontroleerd worden. Dat heeft echter ook een keerzijde; je kunt ook heel onzichtbaar leven 
binnen je eigen subcultuur. Dus ik ben zelf zichtbaar binnen mijn eigen subcultuur, binnen mijn 
eigen LHBT+-gemeenschap, maar daarbuiten ben ik minder zichtbaar. 

Ervaar je dat als gemis? Of denk je dat het voor LHBT+-personen nodig is om meer zicht-
baar te zijn?
Ik heb er zelf eigenlijk niet zo’n behoefte aan om meer zichtbaar te zijn. Ik weet ook niet echt 
of dat nodig is. Maar dat heeft vooral meer met mijzelf te maken, dus ik ben daar geen repre-
sentant voor. Er zijn gewoon enorm veel subculturen in Amsterdam die door zo’n grote stad 
onzichtbaar kunnen functioneren. 

Maar denk je dat het voor de LHBT+-gemeenschap beter zou zijn om meer naar buiten te 
treden? 
Dat wordt natuurlijk al veel gedaan, maar ik denk wel dat je steeds je ruimte moet bevechten 
als LHBT+-gemeenschap. Ook natuurlijk door de komst van hele groepen statushouders en 
vluchtelingen die hun achtergrond en cultuur meebrengen die niet open is. Ik denk dat het 
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steeds nodig blijft om onszelf te blijven manifesteren en onze plek op te eisen. Dus ja mooi wat 
er allemaal is bereikt, maar er kan binnen vijf jaar weer zoveel veranderd zijn dat we echt ons 
best moeten doen om onze plek te behouden en uit te breiden. Juist vanwege de komst van 
zoveel mensen van buitenaf.

Zie je dit ook als een boodschap naar de jongere generatie? Dat we onze plek steeds weer 
moeten blijven bevechten?
Ja, maar wat ik wel zie bij de jongere generatie is dat het een hele andere generatie is dan de 
40+-generatie. Deze jongere generatie wil veel minder zichtbaar zijn, ook in het uitgaan. Verder 
zie ik dat deze jongeren zich veel meer in gemixte omgevingen bevinden waardoor ze minder 
zichtbaar zijn. Als ik kijk naar het uitgaansleven kijk dan willen zij niet gestigmatiseerd worden 
als zijnde LHBT+-persoon. Dat is natuurlijk een heel ander onderzoek, maar ik zie het wel. Zij 
ervaren ook niet de behoefte om zichtbaar te zijn vanuit de gedachte dat alles wel is bereikt. 
Maar ik denk dat deze groep juist meer van de noodzaak overtuigd moeten worden dat ze 
meehelpen zodat we over 10 of 20 jaar nog dezelfde rechten hebben en de mogelijkheid om 
zichtbaar te zijn.

Denk je dat dit juist ook nodig is binnen geloofsgemeenschappen? Dat jongeren zichtbaar 
kunnen zijn maar dit niet doen, omdat de noodzaak er niet is, of juist niet zichtbaar kunnen 
zijn en daarom zichzelf niet kunnen zijn?
Ja dat gebeurt dan waarschijnlijk. Maar ik denk dat we een aantal zaken goed bereikt hebben, 
ook als geloofsgemeenschap. De uitdaging ligt nu juist in bereiken van veel evangelische ge-
meenten en migrantenkerken. Ik denk dat daar nog een grote inhaalslag is te maken. 

Dus dit is ook een oproep aan de jongere generatie om meer zichtbaar te zijn?
Jazeker! Juist binnen die geloofsgemeenschappen waar nog geen sprake is van een LHBT+-
vriendelijke omgeving. Als je een jongere bent in een dergelijke gemeente: kom voor jezelf op 
en maak jezelf zichtbaar. 

En dan het laatste thema: ervaar je de mogelijkheid om homoseksualiteit bespreekbaar te 
maken binnen je geloofsgemeenschap of andere omgeving?
Er zijn veel goede initiatieven binnen diverse kerken en geloofsgemeenschappen om homo-
seksualiteit bespreekbaar te maken, maar ik zie het niet als een onderwerp dat binnen veel 
kerken hoog op de agenda staat. Ik vind dat de kerk veel meer bezig is om te overleven en zich 
probeert in stand te houden dan dat de kerk nu echt stappen onderneemt om dit bespreekbaar 
te maken. Daar moet nog wel wat in gebeuren, denk ik. 

Je bent wel van mening dat de kerk hier ook een opdracht in heeft? 
Zeker, want dat heeft ook weer een uitstraling naar de rest van de samenleving. Wanneer de kerk 
ook laat zien dat ze inclusief is en wil zijn dan kan dit ook mensen in de samenleving helpen. Dus 
ik vind dat de kerk hierin nog echt wel een taak en opdracht heeft voor de toekomst om dit op de 
agenda te zetten. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het christelijk onderwijs is het nog steeds 
lastig om homoseksualiteit bespreekbaar te maken, dus het moet op de agenda komen. Het 
COC doet dit ook samen met de lokale overheid door regenboogakkoorden te sluiten. 
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Maar wat zou de kerk nu echt moeten/kunnen doen om homoseksualiteit meer bespreek-
baar te maken?
Juist door een statement te maken dat je inclusief bent. Los van het feit dat je als geloofsge-
meenschap moeite met het thema mag hebben of hierover verschillend kan denken. Ik denk 
het essentieel is dat de kerk laat zien dat zij inclusief is en wil zijn, en zij ook echt wil bouwen 
aan een kerk die voor iedereen kerk is. Los van de vraag hoe je over homoseksualiteit denkt, 
moet de kerk inclusief blijven.

En vind je dat dit de afgelopen jaren verbeterd is?
Nee, ik vind dat de kerk hier nog niet genoeg aan gedaan heeft en hierin ook echt een taak 
heeft voor de toekomst.

Wat is volgens jou noodzakelijk om de sociale acceptatie nog verder te bevorderen? 
Ik denk dat de overheid hierin ook een leidende rol in heeft, dit onderwerp aankaart en zich 
ook over dit thema uitspreekt. De overheid kan meer van zich laten horen, juist ook naar ge-
loofsgemeenschappen toe om het gesprek met ze aan te gaan. Je hebt natuurlijk scheiding van 
kerk en staat, maar je kunt wel met geloofsgemeenschappen in gesprek. De overheid is er voor 
iedere burger. Ook moeten geloofsgemeenschappen meer met elkaar in gesprek gaan, zoals 
is gebeurd op de themadag van de LCC Plus Projecten. Wanneer je geloofsgemeenschappen 
met elkaar in gesprek laat gaan, ontstaat er wederzijds begrip. Dat is een taak van ons allemaal! 
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Even voorstellen: wie ben je en 
wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Heleen Bos, ik ben 33 jaar 
en in het dagelijks leven ben ik psy-
choloog en houd ik van creatief be-
zig zijn. Ik ben opgegroeid in een 
christelijk gezin in het kleine dorpje 
Eemdijk en thuis gingen wij altijd 
naar de Gereformeerd Vrijgemaakte 
Kerk. Vanwege deze christelijke ach-
tergrond ben ik ook naar een chris-
telijke school gegaan, de Guido de 
Bresschool in Amersfoort. En nu zit ik 
nog steeds bij de vrijgemaakte kerk, 
alleen dan nu in Amersfoort. Dat is 
wel echt een wereld van verschil met 
de kerk die ik ken uit Eemdijk, omdat 
de kerk in Amersfoort erg vooruit-
strevend is. 

En je bent ook echt actief binnen deze christelijke gemeente? 
Ja ik ga er elke zondag heen. Ik zit zelf niet in commissies bijvoorbeeld omdat ik het daar toch wel 
te druk voor heb, maar ik zou wel zeggen dat ik actief betrokken ben bij deze gemeente. We heb-
ben bijvoorbeeld één keer in de twee weken huisgroep om met elkaar een Bijbelstudie te doen.   

En hoe lang is het geleden dat jij je coming out hebt beleefd?
Volgens mij is het tot mijn 26e allemaal een beetje in het geheim geweest, heb ik er eigenlijk 
niet over gepraat. Toen ik uiteindelijk een relatie kreeg kwam ik voor mijn niet-christelijke vrien-
den wel uit de kast, maar bij mijn christelijke vrienden en mijn ouders heeft het allemaal wat 
langer geduurd. Het heeft echt tot mijn 28e geduurd voor ik volledig uit de kast kwam.

Toen kwam je echt voor je hele sociale omgeving uit de kast? Dus inclusief kerk, je werk-
omgeving enzovoorts?
Nou op mijn werk was ik natuurlijk al uit de kast en voor mijn niet-christelijke vrienden in Amers-
foort ook. En toen ik een relatie kreeg heb ik dat ook aan gelovige vrienden verteld, dat ik dus 
een relatie had. En toen die relatie wat langer duurde heb ik het ook aan mijn ouders verteld. 
Dus de mensen die er het minst moeite mee zouden hebben, heb ik het als eerste verteld en 
later volgde de rest pas.

Interview met Heleen Bos
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Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met de LCC Plus Projecten?
Via een jongen waar ik vroeger op heb opgepast die ook homo bleek te zijn, ben ik in contact 
gekomen met de Hojo’s, de christelijke homojongeren van CHJC. En via deze groep ben ik mij 
ook meer gaan verdiepen in het wereldje van christen én homo zijn, en toen heeft iemand een 
oproep geplaatst of mensen mee wilden discussiëren over thema’s als veiligheid in de kerk. 
Daar heb ik toen aan meegedaan en via de contacten die ik daar heb opgedaan ben ik in con-
tact gekomen met de LCC Plus Projecten. 

En hoe heeft dat contact zich verder ontwikkeld?
Er werd mij gevraagd of ik mee wilde denken met het organiseren van een roze vrouwendag 
voor christelijke lesbiennes en biseksuelen. Eerst dacht ik eigenlijk dat ik zo’n dag helemaal niet 
leuk zou vinden, maar er is natuurlijk maar één manier om zoiets te veranderen naar jouw zin 
door zelf in de organisatie van zo’n dag te gaan zitten. Ik vond het wel een mooie gelegenheid 
om van het concept vrouwendag iets moois te maken. 

Maar vond je het organiseren van een roze vrouwendag dan wel noodzakelijk? 
Ja dat absoluut, omdat ik het als christelijke lesbo erg lastig vind om andere christelijke lesbo’s 
te vinden. Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat niet iedereen even uitgesproken is, 
en dat veel vrouwen langer in de kast zitten dan nodig is. Ze laten zichzelf niet altijd zien, wat 
ik natuurlijk goed begrijp vanwege alle conservatieve standpunten die het heel moeilijk maken 
om jezelf te zijn. De scheiding die wordt aangebracht door het gedrag af te keuren, maar de 
persoon niet, is niet vol te houden omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is 
niet zoals een kind dat een snoepje pikt en dan dus daarmee een slecht kind is, dat kunnen we 
nog wel van elkaar onderscheiden, maar mijn LHBT+-zijn heeft met mijn identiteit te maken. 
Het is dus veel groter dan dat. Daarom is het fijn om op zo’n vrouwendag te komen en elkaar 
te ontmoeten. Het is belangrijk om te zien dat je niet alleen bent, dat er meer zijn zoals jij. En 
dat geeft sowieso steun en herkenning, door het delen van elkaars verhalen. En je kunt het ook 
gewoon leuk hebben samen met allemaal gelijkgestemden, wat een veilig gevoel geeft. En 
dag was daarom ook zeker geslaagd!

Voel jij je als LHBT+-persoon veilig binnen je geloofsgemeenschap?
Ja in mijn kerk, de Westerkerk in Amersfoort, voelde ik mij hartstikke veilig als LHBT+-persoon. 
Dat komt ook doordat er een lesbisch stel in de kerk zit, die openlijk lesbisch zijn en volgens mij 
inmiddels ook getrouwd. En één van die twee is ook erg actief binnen de kerk en organiseert 
allerlei dingen en zit in commissies. En doordat zij zo zichtbaar zijn en ik weet dat zij in mijn kerk 
zitten, voel ik mij ook veilig in deze gemeenschap. En zal ik ook als de tijd daar is mijn vriendin 
ook meenemen naar de kerk, omdat ik weet dat het oké is en het geaccepteerd wordt. En ik 
denk dat de zichtbaarheid van dat stelletje in de kerk voor mij heel belangrijk is. Er is overigens 
ook een homostel dat bij ons zichtbaar is in de kerk, maar dat valt mij dan weer minder op. Dus 
dat maakt het voor mij in de kerk wel veilig en als ik deze situatie vergelijk met de kerk waarin 
ik ben opgegroeid is dat veel positiever. In de gemeente in Eemdijk zouden mensen veel meer 
geschokt reageren als ik binnen zou lopen met een vriendin.
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Dus het is eigenlijk meer het hebben van een rolmodel binnen je geloofsgemeenschap die 
jou als LHBT+-persoon een veilig gevoel geven?
Ja voor mij is dat wel heel belangrijk. Daarnaast zijn het ook onze predikanten die vaak in hun 
preken noemen dat men niet mag oordelen. En dan voelt het voor mij alsof ze dan ook het oor-
delen over LHBT+-personen afkeuren, dat maakt het voor mij extra veilig. En laatst hebben we 
als huisgroep een gesprek met de predikant gehad en hij vertelde dat zijn zus ook lesbisch is. 
En dan weet ik dat deze predikant de worstelingen kent, als hij liefdevol praat over alle mensen 
die hij kent. Dit gegeven maakt het ook weer veiliger, want ik geloof nooit dat deze dominee 
zou zeggen dat ik geen relatie mag hebben. Ik voel mij dus ook geaccepteerd. Ook binnen mijn 
huisgroep zijn de reacties op mijn coming out ook heel accepterend geweest. Dus ik kan zeker 
stellen dat ik mijn veiligheid wel heb gevonden. 

En zou je zeggen dat dit gevoel van veiligheid positief is veranderd in vergelijking met een 
aantal jaren geleden of is dit altijd zo geweest? 
Eén van de predikanten is nieuw dus die heeft wel veel bijgedragen aan het creëren van een 
veilige omgeving binnen mijn kerk. Ook wordt het in de media meer besproken en is er meer 
aandacht voor de mens achter de persoon. Of de mens achter de homo, om het zo maar te 
zeggen. En op het moment dat er over mensen en persoonlijke verhalen wordt gesproken, 
merk je toch wel dat mensen meer accepterend worden. Ik merk dat steeds meer mensen zich 
laten zien en doordat zij zich laten zien meer mensen een positievere mening kunnen vormen. 
Dat de discussies meer open zijn, dus wat dat betreft is er zeker sprake van een positieve ont-
wikkeling. 

En als we kijken naar zo’n concept als zelfbeschikking, ofwel het invullen van je bestaan 
naar eigen inzicht, wat betekent zo’n term voor jou?
Ik denk dat je deels door de normen en waarden die je vanuit je thuissituatie meekrijgt, mensen 
minder zelfbeschikking hebben omdat je eerder nog dingen zou doen of laten omdat je bang 
bent dat je ouders het anders afkeuren of andere mensen om je heen. Dus dan is je zelfbeschik-
king wat kleiner. En op het moment dat jij je vrij en veilig genoeg voelt om te kunnen zijn wie 
je bent, wordt je zelfbeschikking veel groter. Dus als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen verleden 
kijk, heb ik een relatie verbroken, omdat ik met mijzelf niet in het reine kwam met mijn geloof, 
en daar denk ik nu heel anders over. Dan is het nog steeds mijn eigen keuze geweest om die 
relatie uit te maken, maar als de kerken er toen over hadden gepraat zoals ze er nu over praten, 
dan had ik dat toen niet gedaan, denk ik. Dan was het meer geaccepteerd door mij en iedereen 
om mij heen. 

Maar is dat echt alleen ontstaan doordat kerken er anders over zijn gaan denken of is het 
meer een eigen ontwikkeling geweest? Dat je eerst niet met jezelf in het reine kwam en 
nu wel?
Bij mijzelf zie ik daar zeker een ontwikkeling in, maar ik denk dat het juist ook samengaat met 
hoe de kerk over homoseksualiteit denkt en praat. Het gaat natuurlijk hand in hand om je ei-
gen keuzes te maken en je veilig te voelen, én versterkt te worden in de keuzes die je maakt. 
Maar als ik toen de acceptatie van nu had ervaren, dan had ik in het verleden deze relatie niet 
verbroken. 



  ONDERZOEKSVERSIE LCC PLUS  15 

Zie je het ook als een rol voor kerk om mensen meer te ondersteunen om meer zelfbe-
schikking te verwerven? 
Ja, dat vind ik een beetje lastig, want de kerk heeft ook haar eigen regels. Toch heeft mijn 
gemeente een balans kunnen vinden tussen de zelfbeschikking van mensen en het kerkelijke 
mens- en wereldbeeld, juist door te verkondigen dat er niet zoveel geoordeeld mag worden. 
Dus dat maakt wel dat je meer zelfbeschikking krijgt en dat wanneer er gepreekt wordt vanuit 
liefde dat dit de zelfbeschikking van mensen ook groter maakt ongeacht de regels. Dan ga je 
veel meer kijken naar de mens, naar de vraag: hoe lezen we de Bijbel. Vooral met de laatste 
vraag zijn ze binnen mijn gemeente erg bezig, wat ik ook weer een hele positieve ontwikkeling 
vind. 

En als we kijken naar het concept van een LHBT+-vriendelijke omgeving, ervaar je dat bin-
nen je geloofsgemeenschap, werk, of directe sociale omgeving? 
Op mijn werk so wie so, daar is zeker sprake van een LHBT+-vriendelijke omgeving en accep-
tatie. Ik vind het zelf persoonlijk alleen vervelend dat ik in een accepterende omgeving moet 
zijn überhaupt. 

Vertel eens, wat vind je dan van zo’n term? Een LHBT+-vriendelijke omgeving is toch niet 
hetzelfde als accepterend?
Ja dat klopt, maar voor mijn gevoel gaat het nog steeds meer in de richting van accepterend. 
Voor een LHBT+-vriendelijke omgeving staat de vraag centraal of ik iemand accepteer of niet. 
Het feit dat ik een LHBT+-persoon ben, betekent dus ook dat ik niet geaccepteerd kan worden. 
Dus dat vind ik zelf vervelend. Maar op mijn werk kan ik wel spreken van een LHBT+-vriende-
lijke omgeving, ik ben namelijk meer dan alleen maar lesbisch. Binnen de kerk vind ik het ook 
LHBT+-vriendelijk, omdat ik zelf mijn plek daar heb gevonden. Ook wil ik geen extra functies op 
mij nemen, dus de vraag of ik dat wel kan, naast mijn LHBT+-zijn, speelt ook niet, en bij iemand 
anders wel, weet ik uit ervaring. Een homo die een relatie heeft kan bij ons geen ouderling 
of diaken worden, dus dat is weer een LHBT+-onvriendelijk aspect van mijn kerk. Maar meer 
dan een aspect ervaar ik het ook niet. Daarnaast merk ik wel dat veel christelijke vrienden niet 
vragen naar mijn liefdesleven, maar dat kan ook komen doordat ze in de babyfase zitten. Dat 
maakt het niet perse onvriendelijk, maar sommige situaties binnen mijn christelijke omgeving 
zou ik toch wel graag willen veranderen, juist omdat mijn niet-christelijke sociale omgeving 
meer interesse toont. 

En als je kijkt naar je eigen coming out of van anderen, denk je dat men dit veilig kan doen 
binnen jouw geloofsgemeenschap? Worden mensen daarin ondersteund?
Ik weet niet of ze daarin ondersteund worden. We hebben bijvoorbeeld wel pastoraat, maar 
daar ben ik zelf nooit geweest. Maar ik denk dat het er allemaal wel is. Ik denk dat wat dit be-
treft onze gemeente daar wel een veilige en vriendelijke omgeving voor is. 

En zie je daar ook een ontwikkeling in?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik daar niet zo mee bezig ben. Ik denk dat het feit 
dat homoseksualiteit meer bespreekbaar is binnen mijn kerk, dit wel een positieve uitwerking 
daarop heeft.
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Wat zijn je ervaringen met het zichtbaar zijn? Ervaar je de mogelijkheid om zichtbaar te 
zijn binnen je kerk?
Binnen mijn directe omgeving ervaar ik dat zeker. Vraag is wel even: hoe moet je zichtbaar zijn 
en hoe zichtbaar moet je zijn? Ik denk ergens dat die zichtbaarheid juist het meeste naar voren 
komt wanneer je een relatie hebt, dat mensen zien dat je samen bent. Blijft nog steeds vraag 
hoe je ziet of iemand homo of lesbo is. Dus om zichtbaarheid visueel voor te stellen vind ik 
lastig en daarom vind ik zichtbaarheid van LHBT+-personen een moeilijke term. 

Maar je noemt bijvoorbeeld wel het hebben van een relatie, dus je ervaart wel de moge-
lijkheid om zichtbaar een relatie aan te gaan binnen je kerk?
Ja, dat zeker, en dan ben je ook meteen heel zichtbaar ineens. Voor mijzelf ervaar ik die moge-
lijkheid ook om mijzelf te zijn, een relatie te hebben en om dit ook zichtbaar te uiten. Een leuk 
voorbeeld binnen onze kerk is een vrouw die lesbisch is en een kindje heeft gekregen, althans 
haar vriendin heeft een kindje gekregen. Haar moeder echter liet als trotse oma de foto’s zien 
terwijl haar man wel echt zichtbaar moeite had om dit te uiten. Ze zijn natuurlijk van een andere 
generatie en ik weet ook niet of hij hier bij iedereen moeite heeft, maar het voelde voor mij 
wel zo. Dus ik denk dat vooral de oudere generatie nog moeite heeft met de zichtbaarheid van 
LHBT+-personen in tegenstelling tot de jongere generatie. Ik denk ook zeker dat de media hier 
grote invloed op heeft omdat jongeren en jongvolwassenen ook meer de verhalen van LHBT+-
personen te horen krijgen. 

En dan alweer het laatste thema: ervaar je de mogelijkheid om homoseksualiteit bespreek-
baar te maken binnen je directe omgeving?
Ik denk doordat ik juist in de organisatie van de roze vrouwendag zat, ik vooral bij mijn collega’s 
een heleboel interesse merkte. Dat gaf mij de mogelijkheid om meer uit te leggen wat het voor 
mij betekent om christen en lesbo te zijn. Dus als je vertelt dat je met zo’n vrouwendag bezig 
bent krijg je allerlei vragen en wordt op deze manier het onderwerp ook bespreekbaar. Dus dat 
heb ik zeker als iets positiefs ervaren. Binnen de huisgroep van de kerk kan ik dit bijvoorbeeld 
ook vertellen dat ik daar mee bezig ben. Kerkbreed gezien vond ik het lastiger en heb ik ook 
getwijfeld of ik voor de roze vrouwendag zou adverteren, en dat heb ik uiteindelijk ook niet 
gedaan. Dus als je het hebt over bespreekbaarheid, dan denk ik dat daar toch nog iets van 
terughoudendheid bij mij zit. 

En wat zie jij als de oorzaak van die terughoudendheid?
Omdat je toch wel weet dat sommige mensen het daar niet mee eens zijn. En dat je die mensen 
dan ook niet voor het hoofd wilt stoten, dus laat ik daar maar geen reclame voor maken. 

Terwijl het doel van zo’n dag mensen niet voor het hoofd hoeft te stoten?
Nee, absoluut niet. Ik denk alleen dat er hier een verschil is tussen bespreekbaar maken en 
echt reclame maken. Dat is nog net een stap te ver, denk ik, voor mensen. Dit betekent niet 
dat ik het helemaal bespreekbaar kan maken, het ligt wel genuanceerder dan dat. Maar als we 
het hebben over reclame maken voor een roze vrouwendag binnen de kerken, dan denk ik dat 
op dat gebied nog wel veel gewonnen kan worden. Ik denk dat er nog genoeg gedaan kan 
worden om die acceptatie te vergroten binnen de christelijke kringen. Want sommige mensen 
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kunnen nog erg hard zijn. Kijk naar de campagne van SuitSupply, waarbij de posters met zoe-
nende mannen wordt afgedekt. Zolang dat soort dingen nog gebeuren moet er nog echt heel 
veel veranderen. Het probleem is dat mensen die daarvan walgen en zouden moeten stoppen 
met het uiten van die walging, dit niet doen. Nederland staat bekend als een tolerant land, en 
misschien is dit in z’n algemeenheid ook zo, maar als het erop aankomt dan zijn we echt minder 
tolerant dan de meeste mensen denken. En dat moeten we absoluut veranderen, juist ook bin-
nen christelijke kringen. 

Even nog kijken naar de toekomst: wat vind jij dat er gedaan moet worden om de sociale 
acceptatie nog verder te bevorderen? 
Ik denk dat het zichtbaar maken van LHBT+-personen belangrijk is, en het laten zien dat zij ook 
gewone mensen zijn. Dus dat het gewoon veel gezien moet worden en dat mensen moeten 
ervaren dat alle stereotype verhalen die er over LHBT+-personen rondgaan niet zo waar zijn als 
ze denken. Dus daar is een hoop voorlichting nog wel voor nodig. We moeten met elkaar laten 
zien dat we er zijn, en dat het dan ook belangrijk is dat je eerst weet van jezelf dat je er mag 
zijn. En zo’n vrouwendag draagt misschien niet veel bij aan de acceptatie naar buiten toe, maar 
veel meer aan de acceptatie van jezelf. En wanneer jij jezelf accepteert, dan kun je pas zichtbaar 
zijn. En als je zichtbaar bent dan kan de acceptatie binnen je omgeving toenemen. Dus ik denk 
dat projecten hier aan kunnen bijdragen, maar dat het wel een eerste stap is. In de toekomst 
zou er dan meer gekeken kunnen worden naar wat elke verschillende generatie nodig heeft om 
deze acceptatie van jezelf en de omgeving mogelijk te maken.   
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Even voorstellen: wie ben je en 
wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Jolanda Molenaar, 63 jaar, en 
ik woon in Steenwijk samen met mijn 
partner. Ik ben zelf transgender en 
mijn partner ook. Verder volg ik de 
opleiding theologie aan de Hoge-
school Windesheim en hoop van de 
zomer mijn bachelor af te ronden. En 
dan hoop ik vervolgens door te gaan 
naar het Doopsgezind seminarium. 

En uit welk christelijk milieu kom je?
Ik ben opgegroeid in de Gerefor-
meerde Bond binnen de Neder-
landse Hervormde Kerk. Daar reken 

ik mijzelf nu absoluut niet meer toe, getuige het feit dat ik ga doorstuderen aan het Doops-
gezind seminarium. Ik ben wel nog steeds lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 
maar daarnaast ben ik belijdend Doopsgezind lid nu. Dat soort ‘multi belonging’ kan allemaal 
tegenwoordig. De reden dat ik uit de Gereformeerde Bond ben gestapt is vanwege het feit dat 
ik helemaal klem kwam te zitten tussen mijn geaardheid en het daar uitgedragen geloof. En nu 
ben ik betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente in Steenwijk. 

Zou je iets meer kunnen vertellen over deze geloofsgemeenschap?
Wij zijn een pluriforme vrijzinnige geloofsgemeenschap waar vrijheid van geloven centraal staat 
en respect voor elkaars manier van denken over dat geloof. We zijn een relatief kleine gemeen-
schap. Naast de ‘echte’ Doopsgezinde leden hebben we ook veel vrienden en belangstellen-
den; in totaal denk ik ongeveer 60 mensen waarvan ongeveer 25 mensen ook echt actief naar 
de kerk gaan. Zelf ben ik ook erg actief binnen deze gemeente. Ik ben secretaris van de kerken-
raad, alleen heb ik dat nu vanwege het studeren op een laag pitje gezet. Ik hoop na de zomer 
die taak weer op te pakken. Daarnaast ben ik er ook organist en zit ik namens de gemeente in 
de liturgiecommissie van de Raad van Kerken, en ben ik lekenpreker; in die zin dat ik ook mag 
voorgaan ondanks het feit dat ik nog niet ben afgestudeerd; omdat ze uitgaan van het priester-
schap van alle gelovigen. Ik ga nu op allerlei plekken voor, zo’n 25 keer per jaar.

Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met de LCC Plus Projecten?
Dan moet ik even goed nadenken over hoe dat begonnen is. Ik heb namelijk ook actief bijge-
dragen aan de organisatie van de Transthemadag van 2014. Maar het gaat nog verder terug. 
In 2010 is er een keer een Ttransgender Memorial Day geweest, en ik weet dat toen Transvisie 
het plan heeft opgevat om een memorial gedenkdienst te houden op die dag. Ik heb daar de 
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organisatorische aspecten van gedaan als secretaresse bij Transvisie, dus het regelen van de 
kerk maar ook meedenken met de werkgroep liturgie, vertellen over mijn levensverhaal tijdens 
de dienst, begeleiden aan het orgel van de zang, dat soort dingen. Dus ik heb een behoorlijke 
bijdrage geleverd aan die dienst. Dit heeft mij vervolgens weer aan het denken gezet dat ik hier 
in de toekomst ook iets mee wilde doen. En die overweging heeft mij doen besluiten om theo-
logie te gaan studeren. Vervolgens werd ik benaderd door Barbara Rogoski om een bijdrage te 
leveren aan de Transgender Memorial Dienst van de Internationale Roze Kerk in Den Haag. En 
zo heb ik in 2013 daar mijn eerste dienst gedaan. Sindsdien ben ik elk jaar gevraagd om dat te 
doen. Het waren altijd hele leuke vieringen. En op die manier ben ik in het vizier gekomen van 
Wielie Elhorst en de LCC Plus Projecten om mee te denken over de Transthemadag van 2014 
en alles wat er verder georganiseerd is. 

Voel jij je als LHBT+-persoon veilig binnen je geloofsgemeenschap en je directe sociale 
omgeving?
Ik voel mij absoluut veilig. Als ik kijk naar de geloofsgemeenschap en het werk dat ik daarin 
mag verrichten, maar ook naar m’n studie en de stages die ik heb gelopen, heb ik mij altijd erg 
veilig gevoeld. Ik moet wel zeggen dat je in sommige geloofsgemeenschappen toch merkt dat 
men wat vreemd tegen je aan kijkt. Maar dat is meer een gevoel over de sfeer die er hangt en 
de manier waarop mensen je een hand geven na de dienst, dan dat je er nu echt de vinger op 
kan leggen. Het is niet dat er negatief op mij gereageerd wordt, in ieder geval niet rechtstreeks. 
Ik heb één keer gehad dat ik via mijn vakcoach op de stageplek hier in Steenwijk hoorde dat 
iemand het maar niets vond, een vrouw met een mannenstem op de kansel. Maar daar moest 
ik alleen maar hartelijk om lachen, want daar tegenover staan zoveel positieve reacties. Ik maak 
mij daar dus absoluut niet druk over. Het feit dat ik zichtbaar ben en wil zijn als transgender 
betekent gewoon dat ik kan verwachten dat er af en toe mensen negatief op mij reageren. Maar 
zolang dat niet leidt tot bedreigingen bijvoorbeeld, lig ik daar niet wakker van. 

En als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen periode, dan is die veiligheid dus verbeterd? 
Nou, ik heb het gevoel dat het met rasse schreden beter wordt. Het feit dat transgender en 
geloof echt op de kaart wordt gezet momenteel, dat geeft mij heel veel voldoening. Dat is 
mede te danken aan de themadag, de ‘Trans en geloof’ gespreksgroep, het onderzoek naar 
transtheologie van Heleen Zorgdrager en wat daar allemaal mee gebeurt. En dat geeft mij echt 
het gevoel dat er een heel breed aandacht is voor het thema transgender binnen de geloofs-
gemeenschappen en daar hoop ik na mijn een opleiding de nodige bijdragen aan te leveren. 
Daar ben ik ongelofelijk gepassioneerd voor om mij daar voor in te zetten. 

Een tweede aspect van sociale acceptatie is zelfbeschikking. Zou je daar iets over kunnen 
zeggen?
De Doopsgezinde Broederschap is eigenlijk heel bijzonder, want je krijgt ongelofelijk veel ruim-
te om jezelf te ontwikkelen. Toen ik daar in 2008 lid werd, had ik geen werk en ik wilde eigenlijk 
beginnen met mijn opleiding kerkmuziek. Dat was een jarenlange gekoesterde wens en ik ben 
daar ook mee begonnen in 2009, toen ik nog een inkomen had via mijn werk bij Transvisie. 
Toen dat weg viel, kwam ik in de moeilijkheden met de betaling van mijn studie, en toen heeft 
de Doopsgezinde Gemeente besloten om dit voor mij te bekostigen. En bovendien werd ik ge-
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stimuleerd, toen ik daarover in gesprek raakte met gemeenteleden, om als lekenpreker te gaan 
preken. Daar ben ik mee begonnen in 2010 en vanaf 2011 werd ik lid van de liturgiegroep en zo 
werden er voor mij mogelijkheden gecreëerd om mijzelf te ontwikkelen. De gemeente zag dat 
het voor mij goed was om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik kon vervolgens naar een studiegroep 
gaan voor Doopsgezinde lekenprekers waar je wat bijgeschoold werd en er werd meegedacht 
over hoe ik een eventuele theologieopleiding zou kunnen bekostigen. Dus op allerlei manieren 
werd er door de geloofsgemeenschap met mij meegedacht en dat vind ik heel bijzonder. 

En hoe zit het met zelfbeschikking in relatie tot je LHBT+ zijn?
Ze vinden het heel positief dat ik met mijn achtergrond als voorganger in de Doopsgezinde 
gemeenschap actief wil zijn. Doopsgezinden staan echt voor het bewerkstelligen van gerech-
tigheid in de wereld en daar hoort bij dat iedereen er mag zijn zoals die is en dat we van daaruit 
aan de slag gaan om het ook voor anderen een betere wereld te maken. 

Kun je spreken van een LHBT+-vriendelijke omgeving binnen je geloofsgemeenschap of je 
directe sociale omgeving? Hoe ervaar je dat?
Ik ervaar totaal geen belemmering om mijzelf te kunnen zijn. Hier in mijn omgeving niet, maar 
ook niet in meer orthodoxe kringen. Ik ben een poosje organist geweest in Staphorst, in een 
midden-orthodoxe geloofsgemeenschap die ook enorm veel toeloop krijgt van Staphorsters 
die moeite hebben gekregen met de zwaardere kerken. Die gemeenschap groeit enorm. Ik 
denk dat ze wel zes keer per jaar een doopdienst hebben. En juist daar was het een verademing 
om organist te zijn, ook door de goede klik met de predikant die ook affiniteit had met liturgie. 
Ik weet niet hoe de orthodoxe Staphorster over mij zal denken, maar daar heb ik ook niet mee 
te maken.

En als je bijvoorbeeld kijkt naar het zoeken naar werk? Ervaar je daarin belemmeringen 
als LHBT+-persoon?
Als ik kijk naar het verleden, dan wordt er wel geniepig te werk gegaan met die sollicitatiepro-
cedures. Ik heb bij sommige sollicitaties wel mijn vraagtekens gehad, of het wel klopte. Ik ben 
als sinds 2012 niet meer actief op zoek naar werk. Ik richt mij nu gewoon op de studie en straks 
komt er echt wel iets op mijn pad. En ik voel ook geen belemmeringen als het gaat om aan de 
slag komen als LHBT+-voorganger. Ik verwacht daar ook geen problemen mee in de toekomst. 
Ik wil doorstuderen aan het Doopsgezind Seminarium, en ik merk dat ze juist heel erg blij zijn 
met wat ik ze te bieden heb.

Hoe ervaar je de mogelijkheid om je LHBT+-zijn zichtbaar te maken, binnen en buiten je 
geloofsgemeenschap?
Ik ervaar zowel binnen mijn geloofsgemeenschap als daarbuiten de mogelijkheid om zichtbaar 
te zijn. Ik vind het geen probleem om mij op social media als transgender te presenteren bij-
voorbeeld. Als je op mijn LinkedIn profiel kijkt, zie je ook een verhaal dat ik heb geschreven 
over wat mijn inspiratie is om zichtbaar te willen zijn, werkzaam te zijn als transgender als pastor. 
Ik denk dat die zichtbaarheid nodig is voor lotgenoten om daaraan inspiratie te ontlenen om 
zich vrij te bewegen binnen hun geloofsgemeenschappen. Om in ieder geval te weten dat het 
mogelijk is om als transgender voorganger te zijn.
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Jouw verhaal is natuurlijk heel positief, maar er zijn ook genoeg LHBT+-personen voor wie 
dit niet geldt. Wat zou nodig kunnen zijn voor een geloofsgemeenschap om daar meer 
openheid te creëren zodat LHBT+-personen ook daar meer zichtbaar kunnen zijn?
Voor een deel van de geloofsgemeenschappen is het niet zozeer dat ze transgenders afwijzen, 
maar weten ze gewoon niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Dan gaat het gewoon 
puur om begeleiding en informatie krijgen, om op het juiste spoor gezet te worden. Dan wordt 
er geworsteld met de vraag hoe hiermee om te gaan. En dat is puur verlegenheid. Dus daar is 
nog een hoop te winnen met het onderzoek naar transtheologie en de ontwikkeling van nieuwe 
liturgische vormen, zodat mensen daarin houvast kunnen vinden. Niet iedere voorganger is 
namelijk even creatief als het gaat om de liturgische aspecten rondom het transgender zijn en 
geloven. 

Zoals de transbrochure die is uitgebracht door de PThU in zomer 2017? 
Ja dat is een goede eerste stap. Die brochure zou echt met elke geloofsgemeenschap in Ne-
derland gedeeld moeten worden. Dus niet alleen voor de PKN, maar ook daarbuiten. Daar 
moet nu gewoon werk van gemaakt worden, bijvoorbeeld met behulp van een publiekscam-
pagne om die brochure overal te verspreiden. Dat zou een mooie stap zijn. Dan weet je in ieder 
geval dat alle geloofsgemeenschappen de informatie voor handen hebben. De brochure biedt 
namelijk niet alleen informatie, maar ook verwijzingen naar andere manieren om informatie te 
winnen. De tweede stap is natuurlijk de transpublicatie die eraan zit te komen. En uit het onder-
zoek naar transtheologie zullen ongetwijfeld ook publicaties voortkomen. 

Als we kijken naar het laatste aspect van sociale acceptatie, ‘bespreekbaarheid’, hoe kun-
nen volgens jou geloofsgemeenschappen ervoor zorgen dat jouw positieve ervaringen 
gemeengoed gaan worden?
De kerken hebben hier absoluut een taak in. Er zijn best wel veel manieren om de Bijbel ter 
sprake te brengen, op zo’n manier dat ze ook transgenders aanspreken. In de Trans Pride 
Kerkdienst bijvoorbeeld kwam het verhaal van Jakob aan de Jabbok aan de orde. Een prachtig 
verhaal waarin er heel veel aanknopingspunten te vinden zijn met de ervaringen van transgen-
ders! Vanuit de context van transgenders zijn er genoeg verhalen in de Bijbel die daarvoor 
aansprekend kunnen zijn. 

En hoe zou de ‘Trans en geloof’ gespreksgroep daaraan bij kunnen dragen?
Dit is precies de bijdrage die we al leveren. Naast de maandelijkse bijeenkomsten die we heb-
ben, sluiten er regelmatig professionals aan om hun licht bij ons op te steken. Onze groep heeft 
wat dat betreft echt een aantrekkingskracht op mensen die bezig zijn met theologie. Daarnaast 
heb je bijvoorbeeld Marc ten Brink die ook veel werk verzet binnen zijn denominatie, bin-
nen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). En hij is een aanspreekpunt voor al zijn collega’s 
daar als het gaat over het thema transgender. En zo hoop ik ook ooit zo’n aanspreekpunt te 
worden. Iedereen is welkom om bij mij of de gespreksgroep kennis en ervaringen op te doen, 
die ze kunnen gebruiken binnen de eigen geloofsgemeenschappen. Het is zo belangrijk om 
ook transgender inclusieve vieringen te organiseren en ik hoop dat onze ervaringen daaraan 
kunnen bijdragen, om met elkaar na te denken over nieuwe vindplaatsen in de Bijbel die de 
context van transgenders aansprekend kunnen vertolken.
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We kunnen dus concluderen dat er een hoop werk is verzet dat positieve verandering 
heeft gebracht. Wat is volgens jou nodig in de toekomst om de sociale acceptatie nog 
verder te bevorderen?
De werkgroep Groningen/Drenthe van het COC heeft ook een geloofsgroep, waar LHBT+-
breed over trans en geloof gesproken wordt. Daarnaast zijn er zoveel christelijke groepen voor 
LHBT+-personen, waarbij de letter “T” nog niet zo goed uit de verf komt. Ik denk dat juist bin-
nen deze groepen transgenders meer aandacht moeten krijgen. En ik zie voor mijzelf daar in 
de toekomst ook een taak weggelegd. Ik wil straks na mijn studie in deeltijd verbonden zijn aan 
een geloofsgemeenschap en de andere tijd wil ik besteden om vanuit projecten aan de slag te 
gaan binnen gelovig ‘T-Nederland’ om verbindingen tot stand te brengen.  
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Even voorstellen: wie ben je en 
wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Yves, 21 jaar, en in het dage-
lijks leven ben ik leidinggevende in 
een keuken, zowel doordeweeks als 
in het weekend. Ik ben nog steeds 
betrokken bij een geloofsgemeen-
schap, hoewel ik niet heel vaak meer 
in de kerk kom vanwege mijn werk. 
Doordat ik dus weinig tijd heb, kan 
ik er niet zo vaak zijn, maar ik zou wel 
graag vaker willen gaan. Ik wil name-
lijk in de toekomst graag belijdenis 
doen in de gemeente waar ik nu zit.

En van welke geloofsgemeenschap ben jij nu lid?
De Protestantse Kerk in Nederland. Elke week zijn er ongeveer 50 kerkgangers, maar in totaal 
heeft de gemeente wel 300 tot 400 leden ongeveer. 

Zou je ook iets meer kunnen vertellen over je coming out? Wanneer kwam je uit de kast 
en wat waren de reacties?
Ik identificeer mijzelf nu als transman, terwijl ik in het verleden eerst uit de kast ben gekomen 
als lesbienne. En na het eerste seizoen van ‘Hij is een Zij’ ben ik er eigenlijk achter gekomen dat 
ik transgender ben. Dat is nu ongeveer twee jaar geleden. 

Ken je het werk van de LCC Plus Projecten en hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Ik ben via Sander Funcke, mijn broer, daarmee in contact gekomen. En als er een leuke activiteit 
werd georganiseerd wilde ik daar graag bij aanwezig zijn. Ik ben bijvoorbeeld naar de Trans-
themadag geweest in november 2017, een erg leuke en interessante dag!

Voel jij je als LHBT+-persoon veilig binnen je geloofsgemeenschap? En zou je enkele voor-
beelden kunnen noemen waaruit dat blijkt?
Ik voel mij heel erg veilig binnen mijn geloofsgemeenschap. Als het goed is, weet iedereen dat ik 
transgender ben. Ik heb daarover ook een stuk geschreven in ons kerkblad, wat voor de gemeen-
te eigenlijk mijn coming out was. Ook wilde ik mensen daarmee in de gelegenheid stellen tot het 
stellen van vragen, mochten ze daar behoefte aan hebben gehad. Daar heb ik toen ongeveer tien 
tot vijftien reacties op gehad van kerkleden. En dat waren eigenlijk alleen maar positieve reacties. 
Ik heb dat toen echt als heel hartverwarmend ervaren. Daarnaast hebben we in de gemeente ook 
een lesbisch stel dat vaak aanwezig is, dus het was niet helemaal vreemd voor mensen.

Interview met Yves Funcke
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Denk je dat zij de weg hebben vrij gemaakt binnen jouw geloofsgemeenschap?
Dat vind ik lastig om zo direct te zeggen. Ik denk wel dat de mensen die LHBT+-personen niet 
accepteren, al eerder uit de gemeente zijn weggegaan. Ik weet bijvoorbeeld dat toen dit stel 
ging trouwen er ook wel echt mensen uit deze kerk zijn gestapt. Dus wat ik wel zie is dat de 
gemeente ervoor open staat en dat ik de veiligheid ervaar om mijzelf te kunnen zijn. 

Als je terugkijkt ervaar je dan een positieve ontwikkeling ten aanzien van het je veilig 
voelen als LHBT+-persoon binnen je geloofsgemeenschap? Voelt elke LHBT+-persoon zich 
veilig binnen jullie gemeente?
Er zijn niet heel veel LHBT+-personen binnen onze gemeente, tenminste van wat ik weet. Maar 
als ik voor mijzelf spreek, voel ik mij veilig en heb ik ook het idee dat er een brede acceptatie 
is vanuit de gemeente. Dus of het verbeterd is over de afgelopen jaren vind ik lastig, maar de 
acceptatie is er wel. 

Als we kijken naar het thema zelfbeschikking: wat betekent dit woord voor jou?
Ik ervaar de mogelijkheid om mijn eigen leven in te delen zoals ik dat zelf wil. Daarnaast heb ik 
ook het geluk dat er mensen om mij heen op het werk, geloofsgemeenschap en thuis echt ach-
ter mijn keuzes staan. En ik heb ook alle steun van mijn vrienden die mij top vinden en ook zien 
dat het transgender zijn mij als persoon vormt. Dus de ervaring van de acceptatie van mensen 
en daar ook nog eens complimenten bij krijgen, maakt dat ik mijn leven kan indelen zoals ik wil. 

Als ik dit zo hoor lijkt het alsof alles goed is gegaan: heb je geen enkele moeite ervaren 
met het invullen van je leven?
Ik heb natuurlijk wel veel moeite gehad met mijn coming out. Ik heb er best lang over gedaan 
voordat ik ervoor uit durfde te komen. In totaal heb ik er toch wel ruim twee jaar over gedaan 
om te kunnen zeggen: dit ben ik! Met name thuis voelde ik toch een drempel, omdat ik mij 
ook wilde bewijzen naar mijn ouders toe. Dat hoefde natuurlijk helemaal niet, maar zo voel je 
dat wel als kind. Maar als ik naar m’n werk, kijk heb ik eigenlijk heel weinig moeite ervaren. Ik 
ben daar begonnen als meisje, maar ik was voor mijzelf wel bezig om uit de kast te komen. Dus 
eigenlijk ben ik vanaf dat punt een nieuwe weg ingeslagen. 

Kun je spreken van een LHBT+-vriendelijke omgeving binnen je directe sociale omgeving? 
Over het algemeen denk ik van wel. Mijn broer is zelf homo, dus dat heeft enorm gescheeld 
voor de openheid die we thuis hadden. Ook binnen de kerk wisten veel mensen hiervan dus dat 
heeft ook veel geholpen voor het proces. Ik denk dat mijn omgeving ook vindt dat ik goed ben 
zoals ik ben. Als ik naar mijn werk kijk bijvoorbeeld ben ik zelf transgender en leidinggevende, 
maar daarnaast hebben we ook een floor manager die homo is. We hebben best veel LHBT+-
personen rondlopen op het werk en iedereen accepteert elkaar. 

En als je bijvoorbeeld terugkijkt naar je schoolperiode, heb je toen een LHBT+-vriendelijke 
omgeving ervaren zodat je kon praten over wie je bent?
Op de middelbare school heb ik wel een moeilijke tijd ervaren. Tegenover een paar vrienden 
ben ik toen uit de kast gekomen dat ik op vrouwen val, waardoor de hele school het wist van-
wege het roddelcircuit. Ik ben dan ook wel vaak nageroepen door jongens. Ik hoop en ik wil 
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geloven dat die mensen wel zijn bijgedraaid. De context van een middelbare school speelt toch 
ook mee, en als je dan niet ‘normaal’ bent, zijn mensen weinig accepterend. Ik ben eerst op 
HAVO begonnen en daar uit de kast gekomen, maar toen ik in het vierde jaar naar het VMBO 
ging, heb ik ook expres ervoor gekozen om het niet te delen met mensen. Zodat er niet weer 
een nieuw roddelcircuit kon ontstaan. 

Dus je ervaarde op dat moment niet de mogelijkheid om dat met mensen te delen?
Nee, absoluut niet. Ik heb gezien hoe het roddelcircuit was ontstaan bij een andere homo op 
school, dus dat wilde ik zelf graag voorkomen. Dus op de middelbare school heb ik eigenlijk 
geen LHBT+-vriendelijke omgeving ervaren. Op mijn vervolgopleiding daarentegen wel. Op 
het MBO, horecaopleiding, waren mensen een stuk ruimdenkender. Gelukkig maar.

Ervaar jij de mogelijkheid om zichtbaar te zijn en wil/doe je dat ook binnen je directe 
omgeving?
Ja absoluut, ik denk wel vrij zichtbaar te zijn. Ik ben ook iemand die open staat voor de vragen 
van anderen. Ik wil juist graag zichtbaar zijn en mijn verhaal delen, zodat er geen roddelcircuit 
ontstaat. In de gemeente heb ik dat stuk juist met dat doel geschreven in het kerkblad. En je 
ziet dat mensen daardoor heel vriendelijk zijn en benieuwd naar je situatie en hoe het op dat 
moment met je gaat. En ik heb mij ingeschreven voor het programma ‘Hij is een Zij’ dus dat is 
natuurlijk ook aardig zichtbaar. Ook heeft de zaak waar ik werk de Transzoen in ontvangst mo-
gen nemen, een prijs voor werkgevers die kansen en mogelijkheden bieden voor transgenders. 
Dus het zou goed kunnen dat ook daar enige media op afkomen. Dus ik probeer echt iets te 
doen aan de zichtbaarheid en ik kan dat ook binnen mijn omgeving of voor andere mensen. Er 
zijn zat positieve verhalen, niet alleen maar negatieve. 

Maar dat is dus een enorme stap die je hebt gemaakt van de middelbare school tot waar 
je nu bent.
Ja zeker, echt een hele grote stap. Ik ben gegaan van het niet durven zeggen vanwege het rod-
delen tot aan de acceptatie en zekerheid die ik nu ervaar. Dus ik ervaar daarmee een enorme 
positieve ontwikkeling en verandering. 

Dan het laatste thema: ervaar je de mogelijkheid om je LHBT+-zijn bespreekbaar te maken 
binnen je geloofsgemeenschap? Je hebt dit natuurlijk zelf gedaan, maar als we kijken naar 
andere kerken wat hebben zij dan nodig om dit meer bespreekbaar te maken?
Ik denk dat veel voorlichting hier heel goed bij kan helpen. Ook het aanwezig zijn van ruimden-
kende voorgangers en predikanten zal zeker helpen. Er zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk 
ook veranderingen juist doordat de paus ruimdenkender is dan de vorige. Dit biedt dan ook 
ruimte voor andere interpretaties van de Bijbel. Ik denk namelijk dat de interpretatie van veel 
mensen aangepast zou moeten worden. 

Zie je dit ook als opdracht naar de jongere generatie, om het meer bespreekbaar te maken?
Ja dat denk ik wel. Het is juist voor de oudere generatie lastig om hierin accepterend te zijn, 
dus ik ben blij dat wij in een context kunnen opgroeien waarin dit bespreekbaar wordt gemaakt. 
Ook de media heeft hierin een positieve invloed op. Maar ik geloof wel dat het een opdracht 
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is voor mijn generatie om dit continue bespreekbaar te maken. 

Een laatste vraag voor de toekomst: wat denk jij dat nodig is om de sociale acceptatie nog 
verder te bevorderen? 
Het bespreekbaar maken is enorm belangrijk. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als er 
boegbeelden zijn of rolmodellen die heel veel positiefs teweegbrengen en waar mensen naar 
kunnen opkijken. Zowel binnen de gehele maatschappij als binnen de verschillende kerken en 
geloofsgemeenschappen. 
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Even voorstellen: wie ben je en 
wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben Lucas Versteeg, ik ben 18 jaar 
oud en ben eerstejaars Journalis-
tiekstudent op de Christelijke Hoge-
school Ede. Ik hou van theater, films 
en muziek. Ik val op jongens en ben 
uit de kast sinds mijn 16e. 

Ben je betrokken bij een geloofs-
gemeenschap? Zo ja, welke? Zo 
niet, waarom niet (meer)?
Nee. Ik ging als kind naar een evan-
gelische gemeente, maar voelde mij 
daar, ongeveer vanaf de puberteit, 
niet meer zo thuis. Ik ben wel ge-
lovig maar nog zoekende naar een 
kerk waar ik mij fijn bij voel. 

Ben je bekend met het werk van de LCC Plus Projecten en hoe ben je daarmee in aanraking 
gekomen?
Ik studeer aan de CHE en zit in de LHBT+-gemeenschap van de CHE. Die community is dit jaar 
opgericht door een oud-studente en heeft als doel LHBT+-personen meer zichtbaar te maken 
op de CHE wat hopelijk ook tot meer acceptatie leidt. Daarnaast is het ook gewoon een ma-
nier om anderen LHBT+-personen te ontmoeten. Op de Facebookpagina van de community 
werd het onderwijssymposium van LCC Plus Projecten gedeeld en het leek mij interessant om 
daarheen te gaan. 

Als je kijkt naar je directe sociale omgeving, of vroeger toen je nog naar de kerk ging, voel 
jij je als LHBT+-persoon dan veilig? En hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Ik ga momenteel dus niet naar de kerk, maar zit wel op de CHE dat ik zelf zie als mijn geloofs-
gemeenschap. Ik voel mij hier best veilig. Veel christelijke jongeren van tegenwoordig zijn wat 
ruimdenkender. Voordat ik hier op school kwam, twijfelde ik of ik ‘het’ op school wilde vertellen, 
omdat ik had verwacht dat ik ‘de enige’ zou zijn. Toen ik eenmaal op school was begonnen, ver-
telde ik het toch best snel aan mijn omgeving en de reacties waren meestal positief. Afwijzing 
zal je helaas altijd blijven houden, en ik kan er lastig met mijn hoofd bij dat iemand homosek-
sualiteit verkeerd vindt, terwijl het voor mij de normaalste zaak van de wereld is. Als er ruimte 
voor gesprek is, wil ik in zo’n situatie wel graag kenbaar maken hoe ik erin sta.
In de kerk waar ik vroeger heen ging, werd er niet echt over homoseksualiteit gepraat en ik had 
ook geen rolmodel, want er zat, voor zover ik weet, geen andere LHBT+-persoon in de kerk. 

Interview met Lucas Versteeg 
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Toen ik uit de kast kwam, kreeg ik wel bepaalde reacties van mensen die “niet zo goed wisten 
wat ze ervan moeten vinden”. Dat waren niet de reacties die ik nodig had, maar ik ging toen 
ook al nauwelijks naar de kerk. Ik ben een erg progressieve vrijzinnige christen en die kerk paste 
ook niet echt bij mijn ideeën en wensen. In mijn naaste omgeving, met vrienden en vriendin-
nen, voel ik mij zeker veilig en word ik geaccepteerd zoals ik ben. Dat is erg fijn! In mijn gezin 
is dit ook het geval. Bij mijn familie niet altijd, en dat is jammer, maar dan richt ik mij gewoon 
meer op de mensen die mij wel accepteren. Ik ben natuurlijk nog niet zo oud dus kan niet echt 
over ‘veranderingen in de tijd’ spreken, maar ik zie wel ‘meer’ LHBT+- dingen en christelijke 
LHBT+-initiatieven opkomen, en ik denk zeker dat dit een positieve verandering is. 

Als je kijkt naar een term als zelfbeschikking of de mogelijkheid om te kiezen voor een 
bestaan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld; ervaar je zelf deze mogelijkheid?
Ik weet dat er christenen zijn die zichzelf als homoseksueel identificeren, maar er dan bewust 
voor kiezen om bijvoorbeeld geen relatie te hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind, 
en geloof hierin dat God mij honderd procent steunt, dat ik gewoon een relatie mag hebben, 
mag trouwen en kinderen mag adopteren als ik dat wil. Dus ja, die mogelijkheid ervaar ik zeker.
Ik heb op Wijdekerk.nl een kaartje gevonden met zo’n honderd kerken waar LHBT+-personen 
welkom zijn, en of er homohuwelijken gesloten kunnen worden. Het doet mij goed om te zien 
dat er best een aantal kerken zijn die dit doen. Ik hoop dat er in de toekomst nog meer kerken 
hierin meegaan. 

Kun je daarnaast spreken van een LHBT+-vriendelijke omgeving binnen school, werk en je 
directe omgeving?
Ja, zoals al aangegeven ervaar ik die vriendelijke omgeving op school en in mijn vriendenkring, 
ondanks de afwijzingen die ik soms nog ervaar. Daarnaast ontmoet ik sinds de opkomst van 
de LHBT+-community meer LHBT+-personen op de CHE. Dat is erg fijn en geef je ook erg het 
gevoel dat je niet de enige christen bent in het ‘LHBT+-wereldje’ of de enige LHBT+-persoon in 
het ‘christenwereldje’. Naast de borrels die we hebben, geeft het ook gewoon een fijn gevoel 
dat zoiets bestaat. Er zijn nog wel studenten van de CHE die er waarschijnlijk niets mee hebben, 
maar we willen in de toekomst ook activiteiten organiseren voor buitenstaanders, bijvoorbeeld 
ter informatie. Dat zie ik als een erg positieve ontwikkeling.

Dus als we kijken naar het vierde deelconcept, de mogelijkheid om zichtbaar te zijn, dan 
zijn daar dus genoeg mogelijkheden voor binnen een onderwijscontext op de CHE?
Ja, absoluut. Soms zijn er wel mensen waaraan ik het liever niet vertel, maar ik ben toch wel 
bijna overal uit de kast. Ik zie zichtbaarheid dan ook als een noodzakelijkheid. Ik heb ook wel 
zoiets van: ‘Het is juist nodig om zichtbaar te zijn, want als mensen een LHBT+-persoon zelf 
kennen dan wordt het veel persoonlijker. Dan wordt het beeld van de LHBT+-gemeenschap 
voor die mensen niet gevormd door externe factoren, zoals de media, maar is het de persoon-
lijke ervaring die vaak een positieve ontwikkeling heeft op het beeld dat mensen hebben. 

Ervaar je dus ook de mogelijkheid om je LHBT+-zijn bespreekbaar te maken binnen je 
directe omgeving? 
Ja, op zich wel. Niet als ik kijk naar de geloofsgemeenschap waar ik vandaan kom, daarom 
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ga ik nu ook niet meer naar een kerk. Daar is dus nog een hoop terrein te winnen. Echter op 
school is het best bespreekbaar. Juist omdat ik journalistiek studeer, is het ook makkelijk om 
LHBT+-thema’s te koppelen aan de actualiteit, nu bijvoorbeeld aan de SuitSupply-posters. Wat 
ik wel nog vervelend vind is het feit dat, wanneer mensen een andere mening hebben dan ik, 
ik wel de neiging heb om mij persoonlijk aangevallen te voelen. Voor mijn gevoel is dit ook een 
kwestie van wennen en ik denk dat dit bij de jaren wel vermindert, maar hierin ervaar ik voor 
mijzelf nog geen positieve ontwikkeling. 

Een laatste vraag voor de toekomst: wat is volgens jou noodzakelijk om de sociale accep-
tatie verder te bevorderen?
Ik denk dat het belangrijk is dat er meer positieve verhalen in de media komen, zodat mensen 
een meer positief beeld krijgen van de LHBT+-gemeenschap. Daarnaast is het echt noodzake-
lijk dat er meer christelijke LHBT+-rolmodellen zijn, juist binnen diverse geloofsgemeenschap-
pen. Tot slot is er binnen het onderwijs meer voorlichting nodig, ook al op jongere leeftijd.  
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De vragen waar dit onderzoek een antwoord op wilde geven luidden: 1) wat zijn de ervaringen van 
LHBT+-personen ten aanzien van hun sociale acceptatie in christelijke geloofsgemeenschappen 
en (2) zien zij hierin positieve verandering? Het begrip ‘sociale acceptatie’ werd in vijf verschillende 

Conclusies & aanbevelingen

Veiligheid Zelfbeschikking
LHBT-vriendelijke  
omgeving

Zichtbaarheid Bespreekbaarheid
Suggesties voor  
de toekomst

Martin de Jong

voelt zich veilig, vanwege 
een stadse en gemêleerde 
samenleving 

meer aandacht in de kerken 
voor LHBT-vraagstukken, 
meer mogelijkheden tot zelf-
beschikking

ja; LHBT-zijn niet meer ge-
zien als exceptioneel, meer 
ruimte en openheid

ja, mits binnen de eigen sub-
cultuur; zichtbaarheid moet 
steeds bevochten worden

ervaart wel de mogelijkheid, 
maar ziet dat het niet hoog bij 
kerken op de agenda staat

meer het gesprek faciliteren 
tussen verschillende kerken; 
statement van het inclusief 
zijn

Heleen Bos

voelt zich veilig vanwege 
aanwezigheid rolmodel en 
nieuwe predikant

ervaart meer mogelijkheden 
tot zelfbeschikking

ja, maar meer op het werk 
dan binnen een christelijke 
context

ervaart meer de mogelijkheid 
om zichtbaar te zijn, maar 
vindt ‘zichtbaarheid’ lastig de-
finiëren

terughoudend met het be-
spreekbaar maken binnen de 
eigen geloofsgemeenschap. 
Mensen kunnen soms nog 
hard zijn in hun reacties

zelfacceptatie en oog voor 
het verhaal achter de LHBT-
persoon

Jolanda Molenaar

ervaart zich veilig binnen 
haar geloofsgemeenschap 
en ziet hier een positieve 
ontwikkeling in

wordt ondersteund door 
haar geloofsgemeenschap 
in het ontwikkelen van de ei-
gen identiteit en talenten

ja, zowel binnen haar ge-
loofsgemeenschap als bin-
nen haar directe omgeving

ervaart de mogelijkheid om 
zichtbaar te zijn, maar ziet 
ook dat kerken met dit vraag-
stuk worstelen

ja, maar ziet mogelijkheden 
tot verbetering, bijvoorbeeld 
het aansluiten van Bijbelver-
halen bij de ervaringen van 
transgenders

de ‘T’ binnen de LHBT-ge-
meenschap, binnen en buiten 
de kerk, zou meer aandacht 
kunnen krijgen

Yves Funcke

voelt zich veilig binnen zijn 
geloofsgemeenschap, van-
wege de openheid van ge-
meenteleden en de aanwe-
zigheid van rolmodellen

ervaart mogelijkheden om 
zijn leven in te vullen naar 
eigen goeddunken, alsmede 
ondersteuning hierin van de 
directe omgeving

ervaart deze LHBT-vriende-
lijke omgeving nu wel, maar 
niet ten tijde van de middel-
bare school

is erg zichtbaar binnen zijn 
geloofsgemeenschap en di-
recte sociale omgeving

ja, maar ziet dit ook nog als 
een opdracht naar jongere 
generaties om meer zichtbaar 
te zijn

het meer bespreekbaar ma-
ken, juist door aanwezigheid 
van rolmodellen en boegbeel-
den

Lucas Versteeg

voelt zich veilig binnen een 
onderwijscontext (CHE)

ervaart de mogelijkheid tot 
zelfbeschikking

ja, en ervaart hierin een 
positieve ontwikkeling door 
meer contacten

ja, en ziet dit ook als sleutel 
tot meer sociale acceptatie

ja, maar ervaart soms nog ne-
gatieve reacties

meer rolmodellen en voorlich-
ting in het onderwijs
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Veiligheid Zelfbeschikking
LHBT-vriendelijke  
omgeving

Zichtbaarheid Bespreekbaarheid
Suggesties voor  
de toekomst

Martin de Jong

voelt zich veilig, vanwege 
een stadse en gemêleerde 
samenleving 

meer aandacht in de kerken 
voor LHBT-vraagstukken, 
meer mogelijkheden tot zelf-
beschikking

ja; LHBT-zijn niet meer ge-
zien als exceptioneel, meer 
ruimte en openheid

ja, mits binnen de eigen sub-
cultuur; zichtbaarheid moet 
steeds bevochten worden

ervaart wel de mogelijkheid, 
maar ziet dat het niet hoog bij 
kerken op de agenda staat

meer het gesprek faciliteren 
tussen verschillende kerken; 
statement van het inclusief 
zijn

Heleen Bos

voelt zich veilig vanwege 
aanwezigheid rolmodel en 
nieuwe predikant

ervaart meer mogelijkheden 
tot zelfbeschikking

ja, maar meer op het werk 
dan binnen een christelijke 
context

ervaart meer de mogelijkheid 
om zichtbaar te zijn, maar 
vindt ‘zichtbaarheid’ lastig de-
finiëren

terughoudend met het be-
spreekbaar maken binnen de 
eigen geloofsgemeenschap. 
Mensen kunnen soms nog 
hard zijn in hun reacties

zelfacceptatie en oog voor 
het verhaal achter de LHBT-
persoon

Jolanda Molenaar

ervaart zich veilig binnen 
haar geloofsgemeenschap 
en ziet hier een positieve 
ontwikkeling in

wordt ondersteund door 
haar geloofsgemeenschap 
in het ontwikkelen van de ei-
gen identiteit en talenten

ja, zowel binnen haar ge-
loofsgemeenschap als bin-
nen haar directe omgeving

ervaart de mogelijkheid om 
zichtbaar te zijn, maar ziet 
ook dat kerken met dit vraag-
stuk worstelen

ja, maar ziet mogelijkheden 
tot verbetering, bijvoorbeeld 
het aansluiten van Bijbelver-
halen bij de ervaringen van 
transgenders

de ‘T’ binnen de LHBT-ge-
meenschap, binnen en buiten 
de kerk, zou meer aandacht 
kunnen krijgen

Yves Funcke

voelt zich veilig binnen zijn 
geloofsgemeenschap, van-
wege de openheid van ge-
meenteleden en de aanwe-
zigheid van rolmodellen

ervaart mogelijkheden om 
zijn leven in te vullen naar 
eigen goeddunken, alsmede 
ondersteuning hierin van de 
directe omgeving

ervaart deze LHBT-vriende-
lijke omgeving nu wel, maar 
niet ten tijde van de middel-
bare school

is erg zichtbaar binnen zijn 
geloofsgemeenschap en di-
recte sociale omgeving

ja, maar ziet dit ook nog als 
een opdracht naar jongere 
generaties om meer zichtbaar 
te zijn

het meer bespreekbaar ma-
ken, juist door aanwezigheid 
van rolmodellen en boegbeel-
den

Lucas Versteeg

voelt zich veilig binnen een 
onderwijscontext (CHE)

ervaart de mogelijkheid tot 
zelfbeschikking

ja, en ervaart hierin een 
positieve ontwikkeling door 
meer contacten

ja, en ziet dit ook als sleutel 
tot meer sociale acceptatie

ja, maar ervaart soms nog ne-
gatieve reacties

meer rolmodellen en voorlich-
ting in het onderwijs

concepten uiteengezet: veiligheid, zelfbeschikking, een LHBT+-vriendelijke omgeving, zichtbaar-
heid, en bespreekbaarheid. De resultaten van de vijf interviews waarin de betrokkenen reflecteer-
den op deze concepten is in de volgende tabel weergegeven:
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Concluderend kan gesteld worden dat de betrokkenen positief zijn over de mate van sociale 
acceptatie van LHBT+-personen in hun christelijke geloofsgemeenschappen en directe om-
geving en hierin ook een positieve ontwikkeling ervaren. Elke betrokkene scoort relatief hoog 
op de vijf concepten van het begrip ‘sociale acceptatie’. De oorzaak en de uitwerking hier-
van verschilt echter per persoon: bij de één ligt de oorzaak in het meer aandacht geven aan 
LHBT+-issues of de aanwezigheid van een rolmodel, bij de ander wordt de betrokkene erg 
ondersteund in zijn/haar ontwikkeling of is de betrokkene zelf erg zichtbaar om het gesprek bin-
nen de eigen geloofsgemeenschap te bevorderen. Binnen de onderwijscontext bieden nieuwe 
LHBT+-groepen en activiteiten de mogelijkheid om meer zichtbaar te zijn en het LHBT+-zijn 
bespreekbaar te maken.
Daarnaast worden er ook kanttekeningen geplaatst door de betrokkenen. Zo is er minder ont-
wikkeling te zien binnen (kleinere) gereformeerde en evangelische geloofsgemeenschappen 
en migrantenkerken. Een andere betrokkene ervaart terughoudendheid in het bespreekbaar 
maken van zijn/haar LHBT+-zijn of krijgt nog negatieve reacties op zijn/haar LHBT+-zijn. Tot 
slot, kunnen geloofsgemeenschappen meer doen om aansluiting te vinden bij de beleving van 
LHBT+-personen en moeten ze hierin ook worden ondersteund. 

Zoals hierboven al is gezegd, zijn de gëinterviewden allemaal betrokken geweest bij het werk 
van de LCC Plus Projecten. Er is ze echter niet direct gevraagd naar de relatie tussen de manier 
waarop zij de sociale acceptatie van LHBT+-personen in hun geloofsgemeenschappen erva-
ren en de vraag of de LCC Plus Projecten hieraan hebben bijgedragen, om sociaal wenselijke 
antwoorden te voorkomen. Daar is een kwalitatief interview ook niet voor bedoeld. Wat wel 
geconcludeerd kan worden is dat er positieve ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van 
de sociale acceptatie van LHBT+-personen in hun christelijke gemeenschappen. Er is meer 
openheid, er zijn meer mogelijkheden om zichtbaar te zijn en om het LHBT+-zijn bespreekbaar 
te maken. Het LHBT+-zijn krijgt meer aandacht en staat steeds hoger op de agenda van ge-
loofsgemeenschappen. De LCC Plus Projecten hebben zich juist dit ook ten doel gesteld: het 
faciliteren van ontmoeting en dialoog tussen verschillende belanghebbenden, het geven van 
informatie en voorlichting, en het zichtbaar zijn binnen de kerken en het onderwijs.  

Met de LCC Plus Projecten “Christelijke alliantie… en nu verder!” (2015-2018) is een derde 
projectperiode afgesloten. Er is een hoop werk verzet en er zijn veel doelen bereikt. Er zijn 
echter ook nog uitdagingen te noemen voor de toekomst. Daarvoor hebben de betrokkenen 
hun visie en aanbevelingen meegegeven: meer aandacht voor de (kleinere) reformatorische 
en evangelische geloofsgemeenschappen en migrantenkerken, LHBT+-personen in geloofs-
gemeenschappen blijven ondersteunen, het geven van voorlichting binnen het christelijk on-
derwijs in Nederland en het ondersteunen van sleutelfiguren en rolmodellen binnen kerken en 
het onderwijs. Het werk gaat door, zodat ook in de toekomst elke LHBT+-persoon in zijn/haar 
christelijke context zich veilig kan voelen, zelf het eigen leven kan inkleuren, zich kan begeven 
in een LHBT+-vriendelijke omgeving, zichtbaar kan zijn, en zijn/haar LHBT+-zijn bespreekbaar 
kan maken.


