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Inleiding of samenvatting inhoud
Dit artikel in de rubriek Praktijklokaal van het blad OnderWeg vertelt over het initiatief in de GKv AmersfoortNieuwland om in de gemeente het gesprek over en met homoseksuele gemeenteleden te voeren.
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Amersfoort-Nieuwland in gesprek over en met homo’s
Het thema homoseksualiteit in de kerk blijft spannend. Hoe zal bijvoorbeeld de discussie verlopen op de
Landelijke vergadering van de NGK over homoseksualiteit en het ambt? Toch zijn er kerken die dit thema
niet uit de weg gaan. Zoals de Boogkerk in Amersfoort-Nieuwland (GKv).
De kerkenraad in Amersfoort-Nieuwland kreeg de vraag voorgelegd hoe hij omgaat met homoseksualiteit in
de gemeente. De kerkenraad stelde vast dat het vooral belangrijk is dat er ruimte mag zijn voor ieders
zoektocht daarin en is daarom terughoudend met het innemen van een standpunt. Hij wil in gesprek gaan
met mensen die zich bijvoorbeeld aanmelden om belijdenis te doen en tegelijk een homoseksuele relatie
hebben. Net als met alle andere belijdeniskandidaten zal het gesprek dan gaan over de vraag: wie is Jezus
voor jou en hoe wil jij je leven samen met Hem vormgeven?
Onlangs konden twee lesbische meiden in een jeugddienst over hun geaardheid vertellen. Hun persoonlijke
verhaal leverde een minutenlang applaus in de kerk op. In die kerkdienst is ook benoemd hoe je kunt
reageren zonder direct een oordeel te geven: ga gewoon naast de ander staan. Verder zijn er
gespreksgroepen gevormd voor homoseksuele jongeren en voor ouders van homoseksuele kinderen.
Mariët Odink, jongerenwerker in onder meer Amersfoort: ‘Toen we begonnen wist ik nog bijna niets. Ik heb
echt van de jongeren zelf moeten leren hoe het is om homoseksueel te zijn in de kerk, en met welke vragen
zij te maken krijgen. Ik heb veel respect voor deze jongeren.’ Zij en Ellemieke Tempelaar, een gemeentelid
dat ook bij dit werk betrokken is, proberen nu met een klein team te bedenken hoe de kring van openheid
binnen de gemeente kan worden verbreed.
Contact
Mariët en Ellemieke willen ook andere kerken dienen met de ervaring die ze hebben opgedaan. Voor meer
informatie kunnen kerken of geïnteresseerden contact opnemen via info@marietodink.nl. Zie ook
www.verscheurd.nl.
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