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Het is alweer tien jaar geleden dat in 2008 de eerste project-
periode van de LCC Plus Projecten van start ging. De tijd is 
snel gegaan. Inmiddels sluiten we een derde projectperiode af. 
In christelijk Nederland is een fundamenteel positieve bewe-
ging gaande in de acceptatie van LHBT+-personen. Naast de 
maatschappelijke ontwikkelingen die gunstig zijn voor de ver-
dere emancipatie en sociale acceptatie van LHBT+-personen 
hebben de LCC Plus Projecten hierbij absoluut als katalysator 
gediend.

De veranderingen in de verschillende kerken en geloofsge-
meenschappen verlopen in verschillend tempo, maar overal is 
sprake van beweging. Er is ruimte voor andere perspectieven, 
er wordt actief nagedacht over de vraag hoe veilig kerken en 
geloofsgemeenschappen zijn voor LHBT+-personen en er ont-

staan meer mogelijkheden voor hen om mee te doen. In al deze bewegingen worden zij zelf 
hoe langer hoe meer geraadpleegd. De verschillen blijven groot, maar anno 2018 kunnen we 
gerust stellen dat er geen kerk, geloofsgemeenschap of christelijke organisatie meer is die 
zich niet bewust is van het belang over seksuele oriëntatie en genderidentiteit te spreken en 
LHBT+-personen in hun midden in hun eigenheid te erkennen.

De LCC Plus Projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd door het LKP, CHJC/ContrariO, Net-
werk Mirre en de HolyFemales.nl. In de afgelopen twee jaar zijn er echter ook nieuwe initiatie-
ven opgestaan zoals Verscheurd.nl en Wijdekerk. Hierin komen christelijke LHBT+-personen en 
hetero’s bij elkaar om zich in te zetten voor LHBT+-acceptatie binnen de kerken en christelijke 
omgeving. Al met al is er echt een beweging gaande die is gedreven door de inspiratie dat 
God eenieder naar Zijn/Haar beeld als naasten voor elkaar heeft geschapen en dat in Jezus 
Christus alle verschillen tussen mensen teniet zijn gedaan. De liefde staat voorop.

De conclusie zou kunnen worden getrokken dat we wel klaar zijn. Dat is echter in het geheel 
niet het geval. We zijn net begonnen om te oogsten van de jarenlange inzet van alle vrijwilligers 
in alle projecten van de LCC Plus Projecten. En er is nog enorm veel te doen. Nog steeds is er 
op christelijk erf sprake van schrijnende situaties: LHBT+-personen, jong en oud, die psychi-
sche, sociale en geestelijke schade oplopen doordat zij niet zichzelf kunnen zijn.

De vraag is nu: hoe verder…? De christelijke LHBT+-beweging is volwassener geworden en is 
daarbij ook diverser en breder dan voorheen. Met de verschillende partijen willen wij ons de 
komende jaren gaan richten op jongeren (18-) en ouderen. Daarnaast zullen we ook samenwer-
king zoeken met de Regenbooggemeenten en zullen we ons richten op een Europees project 

Voorwoord Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep 
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in samenwerking met het Europees Forum voor christelijke LHBTI-groepen. De combinatie van 
financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de tomeloze 
inzet van vele vrijwilligers maakt dat we een zachte vuist van liefde hebben kunnen maken en 
dat kunnen blijven doen.

De besturen van de LCC Plus organisaties zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen bijzonder dankbaar voor de financiële steun in de projectperiode. Verder danken we 
de vele vrijwilligers en projectcoördinatoren voor hun tomeloze inzet. Op meer plaatsen dan 
voorheen, in kerken, geloofsgemeenschapen en christelijke organisaties, komen we de liefde 
tegen in alle veelkleurigheid. Mensen mogen en kunnen naar hun volle vermogen meedoen 
en functioneren.

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten



PUBLIEKSVERSIE LCC PLUS 2015-2018  5 

Sociale acceptatie: stand van zaken
Wettelijke gelijkwaardigheid voor LHBT+-
personen betekent nog niet automatisch 
dat deze groep door alle Nederlanders in 
het hart wordt gesloten. Zowel binnen als 
buiten de kerken is sociale acceptatie van 
LHBT+-personen geen uitgemaakte zaak. 
Kenmerkend is de oplaaiende maatschap-
pelijke discussie over genderinclusief taal-
gebruik door de Gemeente Amsterdam 
en de Nederlandse Spoorwegen in het 
najaar van 2017. Beiden proberen gender-
specifiek taalgebruik te vermijden en daar-
mee zoveel mogelijk mensen in te sluiten, 
ook zij die zich niet comfortabel voelen bij 
de gangbare binaire indeling van vrouwen 
en mannen. De golf van kritiek die dit ontketent, maakt duidelijk dat Nederland nog niet klaar 
lijkt voor veranderingen in de dagelijkse praktijk van het leven, die mogelijk maken dat zoveel 
mogelijk mensen zich positief aangesproken kunnen weten. De vernieling van buskhokjes met 
daarin een poster van twee zoenende mannen in maart 2018, een campagne-uiting van het 
maatpakkenbedrijf SuitSupply, laat zien dat men zich nog niet altijd raad weet met publiek 
geëtaleerde intimiteit tussen mannen. De afkeer van homoseksuele intimiteit blijft groot. In een 
tv-uitzending van ‘Jacobine op Zondag’ licht directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel 
Planbureau toe dat er inderdaad een grote afstand bestaat tussen de grote waardering van 
Nederlanders voor wettelijke erkenning en de veel lagere waardering voor de zichtbaarheid 
van LHBT+-personen. Dit grote verschil kan men niet alleen vanuit religieuze overtuigingen 
verklaren.

Wie bepaalt de definitie van emancipatie en sociale acceptatie?
Met de eindrapportage van de LCC Plus Projecten 2015-2018 ronden de LCC Plus organisaties 
een derde projectperiode af. Sinds 2008 ondersteunt de Directie Emancipatie van het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de sociale acceptatie van LHBT+-personen in 
christelijke kring. De projecten voor 2015-2018 werden gezamenlijk ingediend met de Stichting 

Maatschappelijke context 2015-2018 

“Wanneer de kerk ook laat zien dat ze 
inclusief  is en wil zijn dan kan dit ook 
mensen in de samenleving helpen.”
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Weerbaarheid in Seksualiteit, die projectvoorstellen formuleerde voor LHBT+-jongeren in re-
formatorische kring. Deze samenwerking werd afgebroken na kritiek vanuit de Tweede Kamer 
die de minister van OCW dwong om op haar schreden terug te keren. Tweede Kamerleden 
van PvdA en D66 vonden de emancipatiedoelstelling van voornoemde stichting in de praktijk 
van het werk onder de titel ‘Hart van homo’s’ niet in overeenstemming met de intenties van 
de overheid. De subsidie voor de stichting werd alsnog ingetrokken. Hoe men deze kwestie 
ook beschouwt, het laat zien dat de definiëring van emancipatie en sociale acceptatie span-
ning oproept als er door traditioneel-christelijke organisaties een beroep op publieke middelen 
wordt gedaan. Het roept de vraag op wat precies de bandbreedte is van emancipatie en so-
ciale acceptatie van LHBT+-personen. Hoeveel ruimte is er voor zelfdefinitie van (traditionele) 
organisaties en gemeenschappen en in hoeverre kan de overheid zelf een inhoudelijk ijkpunt 
formuleren. Of zou ze zich zoveel mogelijk moeten onthouden van een inhoudelijk oordeel en 
verschillende organisaties en gemeenschappen naar eigen inzicht (uiteraard binnen de kaders 
van de wet) te werk laten gaan?

Beweging op het traditioneel-christelijk erf
De opkomst van initiatieven als ‘Hart van homo’s’ laat zien dat de aandacht voor seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit ook de traditioneel-christelijke wereld in beweging zet. Het ge-
noemde ‘Hart van homo’s’ zet in op begeleiding van hulpverlening van LHBT+-jongeren met 
een traditioneel-christelijke of reformatorische achtergrond. De ‘Bijbelse’ insteek van de orga-
nisatie die geen ruimte ziet voor het onderhouden van een homoseksuele relatie, roept veel 
vragen op. 

Nieuwe organisaties
Al wat langer laten twee nieuwe christelijke LHBT+-organisaties van zich horen: Verscheurd.nl 
en Wijdekerk. Het zijn beide organisaties die niet uitsluitend voor LHBT+ personen zijn bedoeld 
en geen verenigingen waar je lid van kunt worden. Ook, of juist, heteroseksuele christenen 
nemen leidende posities in. Verscheurd.nl legt zich met name toe op het organiseren van sym-
posia in reformatorische en evangelicale kerken en gemeenschappen rondom seksuele diver-
siteit, terwijl Wijdekerk zich voor deze kerken en gemeenschappen toelegt op het etaleren van 
positieve verhalen voor identificatie voor christelijke LHBT+-personen en op de identificatie 
van LHBT+-vriendelijke kerken waarvan Wijdekerk een digitale lijst aanlegt. Beide organisaties 
zijn snel gegroeid en bereiken nieuwe mensen en gemeenschappen. 

“En wanneer jij jezelf  accepteert, 
dan kun je pas zichtbaar zijn.”
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Kleine gereformeerde oecumene
In de zogenaamde kleine gereformeerde oecumene is ook beweging waar te nemen. Na het 
synodebesluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 2013, die enerzijds praktiserende 
homoseksuele mensen uitsluit van het Heilig Avondmaal en anderzijds oproept tot een betere 
pastorale praktijk, duurt in deze kerken de discussie voort. Meer dan tien dissidente plaatselijke 
gemeenten willen niet zonder meer instemmen met het synodebesluit. De synode verklaart de 
ingediende bezwaren van de gemeenten in 2017 alsnog ongegrond. In de Nederlands Gere-
formeerde Kerken wordt door de Landelijke  Vergadering in 2015 het minderheidsbesluit van 
een commissie overgenomen die studie deed naar de mogelijkheid de kerkelijke ambten open 
te stellen voor homoseksuele mensen. Het minderheidsbesluit stond voor dit niet te doen. In 
de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt is het gesprek over homoseksualiteit nog niet gevoerd 
in de synode, maar is in 2017 wel besloten vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling 
en diaken. Kan dit gezien worden als een voorbode van positieve verandering voor LHBT+-
personen in deze kerk?

Rooms-Katholieke Kerk
In de Rooms-Katholieke Kerk lijkt het gesprek over seksuele oriëntatie in een ander vaarwater 
terecht te zijn gekomen na de pastoraal bewogen uitspraken van paus Franciscus over homo-
seksuele mensen. Ook in Nederland lijkt dit tot ontspanning te leiden. Tot kort voor Roze Za-
terdag 2017 in de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch lijkt een oecumenische gebedsdienst 
in de St. Jans Kathedraal mogelijk. Als er verzet ontstaat vanuit een deel van zijn achterban, 
verbiedt bisschop De Korte de dienst alsnog. De dienst verplaatst zich naar de protestantse 
Grote Kerk, waar de plebaan van de kathedraal Geert-Jan van Rossum participeert in een af-
geladen volle roze viering. Het incident rond de verboden roze gebedsdienst heeft geleid tot 
een hernieuwd contact van het Werkverband van Katholieke HomoPastores (WKHP) met de 
bisschoppelijke hiërarchie, i.e. met bisschop De Korte die het brede kerkelijke gesprek over 
seksuele oriëntatie wil stimuleren.

Evangelicale en migrantenkerken
De evangelicale kerken en de migrantenkerken in Nederland blijven vooralsnog grotendeels 
onbetreden gebied. Voorzichtig worden eerste gesprekken geïnitieerd door een koepelorga-
nisatie als Missie Nederland (zie elders in dit verslag) die willen inzetten op ‘veilige gemeen-
schappen’ voor iedereen. Incidenten zorgen soms voor gesprekken in migrantenkerken, een in-
middels niet meer weg te denken gemeenschap van christenen in Nederland. Een ongelukkige 
uitspraak over homoseksualiteit bijvoorbeeld in het tv-programma Nieuwsuur in februari 2018 
van ds. Emmanuel Konney van de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost waarin 
hij homoseksualiteit met misdadig gedrag vergelijkt, valt verkeerd en leidt tot het verbreken 
van banden met de kerk van Konney door onder andere de Kinderbescherming. Onoplettend 
en onzorgvuldig spreken over seksuele oriëntatie en Nederlandse religiestress blijken goede 
ingrediënten voor een mediarel die uiterst hinderlijk is voor het contact met migrantenkerken 
over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
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De LHBT+-dominee en het huwelijk - 
Protestantse Kerk in Nederland 
In juni 2016 wordt ds. Wielie Elhorst in 
de Keizersgrachtkerk in Amsterdam be-
vestigd als predikant met bijzondere op-
dracht voor de LHBT+-gemeenschap. De 
beslissing wordt gedragen door de Kleine 
Synode van de Protestantse Kerk in Ne-
derland en door de Algemene Kerkenraad 
van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het 
predikantschap is een novum in Neder-
land. Deze unieke bevestiging wil overi-
gens niet zeggen dat er in de praktijk van 
deze kerk eenstemmigheid bestaat over 

de waardering van homoseksualiteit, getuige de hernieuwde discussie over de huwelijksor-
dinantie in de Kerkorde die een onderscheid maakt tussen paren van verschillend geslacht 
en andere levensverbintenissen. Eerstgenoemden kunnen in de kerk worden ingezegend (de 
traditionele bevestiging van het burgerlijk huwelijk), laatstgenoemden kunnen worden geze-
gend. Vragen vanuit de classes, de regionale vergaderingen van de kerk, en in de landelijke 
synode zelf, leiden tot een gesprek op de najaarssynode van november 2017. In aanloop naar 
de vergadering wordt een studiedag belegd door de Protestantse Theologische Universiteit 
in samenwerking met de VVP, de vrijzinnige protestanten, predikantencollectief Op Goed Ge-
rucht, het Centrum voor Recht en Levensbeschouwing van de Vrije Universiteit en het LKP, de 
landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT+-beweging. Het voorstel tot wijziging van 
de betreffende artikelen in de Kerkorde door het moderamen, het dagelijks bestuur van de 
synode, wordt ingetrokken na een emotionele uitwisseling door een groot aantal, ook homo-
seksuele synodeleden. Besloten wordt tot een zorgvuldig kerkbreed gesprek. De zaak zal naar 
verwachting opnieuw worden geagendeerd in de najaarsvergadering van de synode in 2018. 

Zichtbaarheid 
De positie en situatie van gelovige LHBT+-
personen is in de afgelopen jaren opnieuw 
zichtbaarder geworden. Enerzijds is dit het 
gevolg van een aanhoudende stroom van 
incidenten waarbij kwesties van discrimina-
tie en uitsluiting het nieuws halen en veel 
publieke verontwaardiging oproepen. An-
derzijds is dit te danken aan een groeiende 
positieve afstemming en samenwerking 
met kerken, christelijke organisaties en se-
culiere LHBT+-organisaties. 
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In de zomer van 2016 is Amsterdam het 
toneel van de EuroPride. In de aanloop 
daar naartoe worden kerken in Amster-
dam en omgeving opgeroepen de bezoe-
kers aan de Pride welkom te heten door 
een regenboogvlag uit te hangen. Vele 
kerken geven gehoor aan de oproep. De 
actie is in handen van ds. Wielie Elhorst, 
LHBT+-predikant, en Berendien Bos, lid 
van de voorbereidingsgroep van de Pride 
Kerkdiensten in Amsterdam. De Pride 
wordt geopend met een openluchtviering 
in het Vondelpark en tijdens de Canal Pa-
rade vaart een World Religion Boat mee 
met religieuze leiders van alle grotere religies. De boot, een initiatief van de Internationale 
Roze Kerk van Barbara Rogoski, wint de eerste prijs in de categorie ‘Beste verbeelding van het 
thema’.  In de Pride Kerkdienst in de Keizersgrachtkerk spreekt Mpho Tutu die eerder dat jaar 
in Zuid Afrika uit haar priesterambt werd gezet vanwege haar relatie met een andere vrouw.
In oktober 2016 komt onder andere in samenwerking met COC Amsterdam en kerken, mos-
keeën en synagoges in Amsterdam een flyer tot stand die tot doel heeft te laten zien dat ge-
loofsgemeenschappen en LHBT+-organisaties samen op willen trekken in het verzet tegen dis-
criminatie van LHBT+-personen. De flyer is een tegenactie tegen een flyer die kort daarvoor in 
Amsterdam-West werd verspreid en waarin christenen, joden en moslims werden opgeroepen 
zich uit naam van hun geloof te verzetten tegen de positieve aandacht voor homoseksualiteit.
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Gelovige transgenders
Aparte vermelding verdient de groeiende aandacht voor gelovige transgenders. In 2016 ont-
staat uit samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Utrecht, de Protestantse Theologische Uni-
versiteit en de Vrije Universiteit de onderzoeksgroep ‘Transcenders’. Drie expertbijeenkomsten 
met deelnemers uit binnen- en buitenland worden belegd om meer zicht te krijgen op hun 
positie en situatie. Tijdens Amsterdam Pride 2017 wordt in de Keizersgrachtkerk voor het eerst 
een Trans Pride Kerkdienst georganiseerd, waarin Jolanda Molenaar, transvrouw en theoloog, 
voorgaat. Na afloop wordt een brochure uitgereikt met informatie over transgenders, geloof 
en kerk. De brochure kwam tot stand door samenwerking tussen de Protestantse Theologische 
Universiteit en Transvisie, de organisatie die transpersonen begeleidt in hun transitie. De pre-
sentatie was in handen van prof.dr. Heleen Zorgdrager en Carl Buijs.
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Project A ‘Met ons allen’

Het project ‘Met ons allen’ richtte zich 
op de emancipatie en sociale accepta-
tie van LHBT+-personen in evangelische 
en reformatorische kring. Het stelde zich 
ten doel om in gesprek te komen en te 
blijven met kerkelijke gemeenschappen 
en organisaties met een evangelische en 
reformatorische achtergrond, met het oog 
op het creëren van een veilige omgeving 
van LHBT+-personen in deze kringen. Om 
deze doelen te bereiken zijn er verschil-
lende contacten gelegd en activiteiten ter 
hand genomen.

True Colors: Shining Through
In november 2013 werd onder de titel ME SHE BElieve FREE de eerste landelijke themadag 
voor gelovige roze vrouwen georganiseerd. Niet lang daarna volgde de gespreksmodule ‘Eva’ 
ontwikkeld ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke lesbische en biseksuele vrou-
wen. In vervolg daarop werd in oktober 2017 een tweede themadag voor gelovige roze vrouwen 
georganiseerd met als thema ‘True Colors: Shining Through’, over kleur bekennen binnen kerk 
en samenleving. Miranda Terpstra-van de Kerk van Wijdekerk sprak met ruim honderd vrouwen 
over hoe zij als ‘beelddrager van Gods Moederhart’ hun rechtmatige positie kunnen innemen 
in kerk en samenleving. Het was een inspirerende dag vol ontmoeting, uitdagende sprekers, 
interessante workshops, en bezinning. Deze themadag liet wederom zien hoe noodzakelijk het 
is dat christelijke lesbische en biseksuele vrouwen zichtbaar kunnen zijn binnen de evangelische 
en reformatorische kerken, en om seksuele diversiteit in deze kringen bespreekbaar te maken.

Samenwerking met Missie Nederland & Verscheurd.nl
Eén van de doelen binnen dit project was het verstevigen en bestendigen van contacten met 
kerken en organisaties in evangelische en reformatorische kring. Sinds 2016 is actief contact ge-

Projectverantwoording

“Daarnaast denk ik dat het belangrijk is 
als er boegbeelden zijn of  rolmodellen 
die heel veel positiefs teweegbrengen 
en waar mensen naar kunnen opkijken.”
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zocht met Verscheurd.nl over gespreks- en voorlichtingsmateriaal, en over de gezamenlijk te or-
ganiseren (vervolg)conferentie voor evangelische kerken en gemeenschappen naar aanleiding 
van het boek Verscheurd van Justin Lee. Vanaf begin 2017 is dit contact uitgebreid met Missie 
Nederland, voorheen de Evangelische Alliantie, een koepelorganisatie met verschillende aan-
gesloten reformatorische en evangelische kerken, groepen en organisaties.

Samen in de Naam van Jezus: Een veilige geloofsgemeenschap voor iedereen
Het belangrijkste resultaat van de intensieve samenwerking met Verscheurd.nl en Missie Ne-
derland is de georganiseerde themadag voor de bij deze organisaties aangesloten kerken, 
groepen en organisaties. In voorbereiding hierop zijn er twee expertmeetings gehouden, één 
voor christelijke LHBT+-organisaties en de ander voor de achterban van Missie Nederland. 
In de eerste expertmeeting hebben de betrokken organisaties onder leiding van ds. Willem 
Smouter gesproken met verschillende reformatorische en evangelische LHBT+-personen, met 
als doel te delen wat de veiligheid van LHBT+-personen in deze gemeenschappen en orga-
nisaties in de weg staat. In de tweede expertmeeting hebben de projectmanagers gesproken 
met afvaardigingen van de verschillende betrokken organisaties van Missie Nederland. De ver-
kregen informatie van beide expertmeetings hebben als basis gediend voor de themadag die 
werd gehouden op zaterdag 2 december 2017 in Amersfoort.
Het doel van de dag was om, in een besloten bijeenkomst, met sleutelfiguren binnen de evan-
gelische en reformatorische gemeenschappen na te denken over homoseksualiteit en kerk. 
Nadruk lag vooral op de vraag hoe gemeenschapen een veilige omgeving kunnen creëren 
voor LHBT+-personen. In totaal waren er zeventig bezoekers aanwezig. Deze bijeenkomst was 
belangrijk in het contact leggen met evangelische kerken en organisaties. De verschillende 
bijdragen van deze themadag zijn, in combinatie met conclusies en aanbevelingen, gebundeld 
om te dienen als gespreksmateriaal ter ondersteuning van de bij Missie Nederland aangesloten 
kerken, groepen en organisaties. Zij kunnen ondersteuen in het creëren van een veilige omge-
ving voor LHBT-+personen, waarin participatie blijvend mogelijk is. 

Ontmoeting met Brandan Robertson: millennials, spiritualiteit, en de fluïditeit van seksualiteit
Via Robert-Jan Nijland-Beltman, jeugdwerker van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam, ontving 
en de LCC Plus organisaties de vraag of het projectmanagement een ontmoeting en paneldis-
cussie konden organiseren en faciliteren met Brandan Robertson. Brandan Robertson is een 
jonge theoloog en auteur uit Denver in de Verenigde Staten. Zijn boek Nomad. A spirituality 
for traveling light beschrijft de geloofsreis van millennials (jongeren geboren na 1985) naar 
een brede en open spiritualiteit. Als jonge LHBT+’er met een traditionelere achtergrond voelt 
Brandan zich geroepen om jongeren te motiveren nieuwe wegen te gaan met betrekking tot 
identiteit, geloof en seksualiteit. Na een jarenlange worsteling wil Brandan zijn ervaringen en 
geloofsopvattingen delen, om zo meer openheid te creëren voor jonge (LHBT+-)millenials in 
de kerk. Het projectmanagement heeft actief bijgedragen aan de organisatie van deze avond, 
zowel in de werving van panelleden voor het gesprek met Brandan als aan communicatie over 
en werving voor de bijeenkomst. De ontmoeting vond plaats op zaterdag 18 maart 2017 waar, 
na een korte inleiding door Brandan zelf, een discussie werd gevoerd tussen Brandan en de 
verschillende panelleden. Moderator van het gesprek was ds. Wielie Elhorst. Het was een inspi-
rerende avond met ongeveer veertig bezoekers. 
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EO Jongerendag
Evenals in de voorgaande projectperioden 
zijn de LCC Plus organisaties opnieuw aan-
wezig geweest op diverse evangelische 
festivals en evenementen. Op zaterdag 10 
juni 2017 werd de jaarlijkse EO Jongeren-
dag gehouden in Arnhem. Verschillende 
christelijke LHBT+-organisaties, waaron-
der het LKP, waren met vrijwilligers aan-
wezig bij een stand om met mensen het 
gesprek aan te gaan over homo-zijn in een 
christelijke context. De zichtbaarheid van 
de christelijke LHBT+-organisaties helpt 
jongeren en hun ouders of begeleiders om 
het gesprek aan te gaan. Ook indirect wor-
den zo veel mensen bereikt. 

Regenbooggemeenten en regenboogsymposia
Steeds meer gemeenten in Nederland hebben aangegeven regenbooggemeente te willen zijn 
om diversiteit te benadrukken en zich in te zetten voor de LHBT+-gemeenschap op verschil-
lende vlakken. Dit heeft geresulteerd in verschillende regenboogsymposia van diverse provin-
cies en steden, die een mooie gelegenheid boden voor de LCC Plus Projecten om contacten 
te leggen en zichtbaar aanwezig te zijn voor de christelijke doelgroep. Zo zijn de LCC Plus 
Projecten aanwezig geweest op de regenboogsymposia van de provincies Gelderland, Overijs-
sel, Drenthe, en van regenbooggemeente Dordrecht. De contacten met regenboogprovincies 
en regenboogsteden zijn van belang, omdat zij een andere toegang bieden tot platforms waar 
het gesprek over geloof en homoseksualiteit kan worden gevoerd. Voor de toekomst is het van 
belang om deze contacten te bestendigen en uit te breiden.

Werkgroep LHBT+-ouderen i.s.m. het Nationale Ouderenfonds en Hogeschool Windesheim
In mei 2017 is het projectmanagement benaderd door het Nationale Ouderenfonds met de 
vraag om de deel te nemen aan een werkgroep voor LHBT+-ouderen in zorginstellingen. Uit 
onderzoek blijkt dat deze ouderen zich binnen zorginstellingen vaak eenzaam en buitenge-
sloten voelen, met soms pestgedrag tot gevolg. Deze uitsluiting en pesterijen hebben soms 
een religieuze component. Juist vanwege deze religieuze component heeft het projectma-
nagement besloten om haar bijdrage aan dit belangrijke onderwerp te leveren, hoewel deze 
werkgroep aanvankelijk geen onderdeel uitmaakte van het projectplan. Zo mogelijk wordt de 
samenwerking die dit initiatief heeft opgeleverd, in de toekomst voortgezet.
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Het project ‘Voor U niet verborgen’ werkte aan ondersteuning en empowerment van gelovige 
transgenders in hun eigen kerken en geloofsgemeenschappen. Het verbeteren van de zicht-
baarheid van deze gelovige transgenders biedt de mogelijkheid om hun positie en het onder-
werp genderidentiteit bespreekbaar te maken en om op deze manier bij te dragen aan het ver-
beteren van de sociale acceptatie van deze doelgroep binnen hun geloofsgemeenschappen. 
Dit wordt bereikt door aandacht te vragen voor de positie van transgenders in kerken en ge-
loofsgemeenschappen in het algemeen, en voor hun positie in de liturgie, de discussie over het 
ambt en het dagelijks bestuur van kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties. 

Transpublicatie
Eén van de belangrijkste doelen van het project ‘Voor U niet verborgen  was het realiseren van 
een informatieve publicatie die bijdraagt aan de zichtbaarheid van transgenders binnen hun 
geloofsgemeenschappen. Doel van deze publicatie is om op een toegankelijke wijze informatie 
te verschaffen over transgender zijn en geloven, bedoeld voor gelovige transgenders en hun 
naasten, maar ook voor ambtsdragers en andere vertegenwoordigers van kerken, hulpverleners 
en leden en vertegenwoordigers van diverse LHBT+-organisaties. De publicatie is het directe 
gevolg van de eerder gehouden Transthemadag ‘Voor U niet verborgen’ van 15 maart 2014 
in Rotterdam en de aldaar besproken thema’s. Verschillende thema’s worden in de publicatie 
behandeld zoals: naam & identiteit, gemeenschap, morele vragen, gevolgd door persoonlijke 
gesprekken met gelovige transgenders. De publicatie biedt ook gespreksmogelijkheden voor 
groepen van volwassenen en voor jongeren.

Een woning zo ruim als het hart van God 
Op 18 november 2017 vond in Utrecht een landelijke thema-
dag plaats, getiteld ‘Een woning zo ruim als het hart van God: 
over genderfluïditeit, geloof en kerk’. Focus van de dag was het 
belang van het gesprek over de fluïditeit van genderidentiteit. 
Daarnaast werd informatie geboden voor mensen die nog maar 
net kennismaken met het onderwerp van ‘geloof/kerk en trans-
genders’. De dag telde 65 deelnemers, vooral bestaande uit 
transgenders en hun familieleden en vrienden, en een enkele 
vertegenwoordiger van kerken en geloofsgemeenschappen. De 
dag is als bijzonder goed en zinvol ervaren, met name de moge-
lijkheid persoonlijk in gesprek te zijn over het transgender zijn. 
De dag werd geopend door stuurgroeplid Sander Funcke, dag-
voorzitter was dr. Mariecke van den Berg, de slotviering stond 
onder leiding van Marian Geurtsen, liturgiewetenschapper en 
partner van een transgender. 

Project B ‘Voor U niet verborgen’ 
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Plaatselijke gespreksgroepen
Al is de groep gelovige transgenders groeiende, vooralsnog is er geen noodzaak andere ge-
spreksgroepen te faciliteren dan de al bestaande werkgroep ‘Transgender en geloof’ die bij 
de landelijke organisatie Transvisie is aangesloten. Deze blijkt een adequate en zinvolle ont-
moetingsplaats te zijn voor transgenders die  elkaar willen bemoedigen en spreken over hun 
ervaringen met de kerk en de traditie van het christelijk geloof.

“Vanuit de context van transgenders 
zijn er genoeg verhalen in de Bijbel 
die aansprekend kunnen zijn.”
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Het project ‘Homo in de klas’ zette zich in voor belangrijke groepen en sleutelfiguren die ho-
moseksualiteit bespreekbaar willen maken binnen het levensbeschouwelijke onderwijs, met als 
doel de veiligheid op levensbeschouwelijke scholen te vergroten. Het project richtte zich op 
professionals binnen de onderwijssector (bestuurders, docenten, en voorlichters), op jeugd- 
en kerkleiders binnen geloofsgemeenschappen, en de christelijke LHBT+-leerlingen zelf. In 
deze periode is ingezet op de eerdere successen van ‘Homo in de klas’ en is, in samenwerking 
met andere organisaties als GRIP, Stichting School & Veiligheid (SSV) en EduDivers, draagvlak 
gecreëerd om de bespreekbaarheid van seksuele diversiteit en de veiligheid van LHBT+-leer-
lingen op levensbeschouwelijke scholen te bevorderen. 

Samenwerking met GRIP, EduDivers, Stichting School & Veiligheid
Evenals voorgaande projectperioden is er intensief samengewerkt met diverse organisaties als 
het Gereformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP), EduDivers, en de Stichting School & Veiligheid 
(SSV). Zo is er met GRIP samengewerkt om te komen tot een nieuwe website en lesbrief (zie 
onder). Daarnaast hebben de LCC Plus Projecten samen gewerkt met de SSV in het tot stand 
komen van het rapport ‘Niet langer een keuze’. In dit rapport wordt uitvoerig de bestaande si-
tuatie met betrekking tot de wet- en regelgeving geschetst alsook hoe scholen er baat bij heb-
ben meer aandacht te geven aan seksuele diversiteit en veiligheid. Ook bood het rapport een 
goede ondersteuning in het benaderen van christelijke scholen. Tot slot is er samengewerkt 
met EduDivers in het opzetten van een onderwijssymposium (zie onder).    

Vernieuwing website en lesmateriaal
In samenwerking met GRIP en de werkgroep ‘Homo in de klas’ hebben de LCC Plus Projecten 
bijgedragen aan zowel de vernieuwing van de website als het lesmateriaal van ‘Homo in de 
klas’. De website heeft een nieuwe aanblik gekregen met uitgebreidere info voor scholen, leer-
lingen en ouders. Verder is nieuw lesmateriaal ontwikkeld om seksuele diversiteit bespreekbaar 
te maken op protestants-christelijk scholen. Er is een versie voor HAVO/VWO- en een versie 
voor VMBO-leerlingen. Beide versies zijn voorzien van een docentenhandleiding en de les-
brief wordt altijd aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van de werkgroep 
‘Homo in de klas’.

Project C ‘Homo in de klas’

‘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.”
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Kostbaar in mijn ogen: symposium over christelijk onderwijs, vei-
ligheid, en seksuele diversiteit
Eén van de belangrijkste resultaten van het onderwijsproject 
is het onderwijssymposium getiteld ‘Kostbaar in mijn ogen’, 
waar deelnemers met elkaar nadachten over de relatie tus-
sen de christelijke cultuur van een school en de veiligheid van 
LHBT+-leerlingen. Hoofdsprekers waren Henriëtte Boersma en 
Jan Macdaniel. Henriëtte Boersma heeft onderzoek gedaan 
naar de effecten van de voorlichtingen van ‘Homo in de klas’ 
en Jan Macdaniel is beleidsmedewerker van de Vereniging Ge-
reformeerd Schoolonderwijs (VGS) en heeft met de deelnemers 
nagedacht over de relatie tussen een christelijke schoolcultuur 
en de veiligheid van leerlingen. In de middag zijn er diverse 
workshops gehouden en de dag is afgesloten met een netwerk-
borrel. De vijftig deelnemers en het projectmanagement kijken 
terug op een geslaagde dag die aanleiding heeft gegeven voor 
docenten, ouders, en scholen om zich verder in dit onderwerp 
te verdiepen. 

Integraal veiligheidsbeleid op christelijke scholen
Eén van de doelen van het project ‘Homo in de klas’ was scholen te ondersteunen bij het 
formuleren van integraal veiligheidsbeleid voor LHBT+-docenten en -leerlingen. De LCC Plus 
Projecten hebben een bijdrage geleverd aan de rapportage van de Stichting School & Veilig-
heid ‘Waar begin je?’ dat als een goede basis kan dienen voor het schrijven van een toekomstig 
veiligheidsbeleid gericht op docenten en leerlingen op christelijke scholen. 
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De LCC Plus Projecten zijn mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van vijf verschil-
lende christelijke LHBT+-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. 
Deze organisaties werkten samen om met vele vrijwilligers de sociale acceptatie van LHBT+-
personen in christelijk Nederland te bevorderen. De projecten werden mogelijk gemaakt door 
subsidie van de Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap.

Stuurgroep
Bovengenoemde vijf organisaties leverden elk een afgevaardigde die zitting nam in de stuur-
groep. De stuurgroep kwam elk kwartaal bijeen en was verantwoordelijk voor de projecten en 
haar resultaten, bewaakte de planning en de budgetten, en zorgde uiteindelijk voor het tot 
stand komen van de eindrapportage aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap. 

Projectmanagement
De LCC Plus Projecten zijn uitgevoerd door twee projectcoördinatoren: Wielie Elhorst en Hans-
Dieter de Smit. Zij waren verantwoordelijk voor het realiseren van de verschillende projectdoe-
len, steeds in overleg met de stuurgroep. Het projectmanagement verzorgde de kwartaalrap-
portages voor de stuurgroep en bracht op basis daarvan elk kwartaal verslag uit. 

Vrijwilligers
De LCC Plus Projecten zouden nooit hebben kunnen slagen zonder de onmisbare inzet van de 
vele vrijwilligers van de betrokken LHBT+-organisaties. De inzet varieerde van zitting nemen in 
een werkgroep om een themadag te organiseren tot aan het aanwezig zijn bij evenementen 
en regenboogsymposia. De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is deze vrijwilligers veel 
dankbaarheid verschuldigd. 

Samenwerkingspartners
Tijdens de projectperiode hebben de stuurgroep van de LCC Plus Projecten en het projectma-
nagement actief samengewerkt met andere partners. Veel dank is verschuldigd aan Missie Ne-
derland, Verscheurd.nl, Wijdekerk, Transvisiewerkgroep ‘Transgender en geloof’, EduDivers, de 
werkgroep ‘Homo in de klas’ en de Stichting School & Veiligheid. Ook is de samenwerking met 
andere organisaties en geloofsgemeenschappen, op lokaal en nationaal niveau, van onmisbare 
waarde geweest voor de LCC Plus Projecten.

Toekomst
De LCC Plus Projecten ‘Christelijke Alliantie… En nu verder!’ is de derde projectperiode sinds 
2008. Sinds die tijd zijn er grote stappen gezet om de sociale acceptatie van LHBT+-personen 
binnen christelijke gemeenschappen te bevorderen. In Nederland zijn er maatschappijbreed 
zowel positieve als negatieve geluiden waar te nemen die deze emancipatie beïnvloeden. 
Daarnaast zijn er na bijna tien jaar werk nog steeds uitdagingen te noemen voor de toekomst. 
Zo is er nog veel werk te verrichten op het gebied van LHBT+-ouderen in zorginstellingen, kan 

Achter de schermen: stuurgroep, organisaties, vrijwilligers
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de samenwerking met verschillende regenbooggemeenten en regenboogprovincies verder 
verdiept en verstevigd worden en dient er meer aandacht te komen voor de jongerendoel-
groep (18-) binnen christelijke geloofsgemeenschappen.   

LKP 
De Landelijke Koepelorganisatie groepen kerk en homoseksualiteit vertegenwoordigt ruim 
twintig plaatselijke, regionale en landelijke groepen rondom geloof, kerk en homoseksualiteit. 
W www.lkp-web.nl P Postbus 3836, 1001 AP Amsterdam
 
CHJC 
Het CHJC is een landelijke organisatie voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen met een 
christelijke levensovertuiging. In 1983 werd het CHJC door een aantal homojongens opgericht, 
omdat aan de religieuze of kerkelijke achtergrond van de deelnemers bij andere homoclubs te 
weinig aandacht werd geschonken. Per 1 januari 2018 is het CHJC gefuseerd met ContrariO.
W www.chjc.nl P Postbus 14722, 1001 LE Amsterdam
 
ContrariO 
ContrariO is een landelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, 
met als doelstelling: bijdragen aan een klimaat van wederzijdse erkenning binnen onder andere 
de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Neder-
landse Gereformeerde Kerken, waardoor homo’s, lesbiennes en biseksuelen zich daar welkom 
voelen. Per 1 januari 2018 is ContrariO gefuseerd met CHJC.
W www.contrario.nl P Postbus 816, 8000 AV Zwolle

HolyFemales.nl 
HolyFemales.nl is een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele 
vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn 
de speerpunten. Elke vrouw is welkom, ongeacht  met welke christelijke stroming of achter- 
grond zij zich verbonden voelt. Ook vrouwen die niet meer actief christen zijn, zijn welkom. 
W www.holyfemales.nl
 
Netwerk Mirre voor lesbische en biseksuele vrouwen, geloof en spiritualiteit
Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen 
wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud 
aan wat er binnen het Netwerk gebeurt.
W www.netwerkmirre.nl

Achter de schermen: stuurgroep, organisaties, vrijwilligers

LCC Plus organisaties - contact 
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Projectbureau LCC Plus Projecten

P: Postbus 3836, 1001 AP Amsterdam
A: Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN, Amsterdam

W: www.lccprojecten.nl
E: info@lccprojecten.nl

Colofon 

Tekst en redactie
Wielie Elhorst en Hans-Dieter de Smit

Ontwerp

Studio Edens, www.studio-edens.nl

De quotes in deze publicatie zijn uitspraken van verschillende betrokkenen bij de LCC Plus 
Projecten.


