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Homo’s voelen zich onveilig in het Westland, zo bleek recent uit onderzoek. 

Heel wat media berichtten daarover rond half augustus. Een ‘conservatief-

christelijke cultuur’ is in de media vaak genoemd als één van de oorzaken. 

Als christenen schrijven we deze brief niet om ons straatje schoon te vegen. 

Want we weten dat er vaak liefdeloos en onkundig met homo’s en lesbiennes 

is omgegaan. Er zijn situaties waarin wel geluisterd is, maar er is niettemin 

veel leed veroorzaakt, ook in het Westland: verstoting uit families en kerken, 

eenzaamheid en soms nog erger. Dat leed valt nauwelijks te herstellen. 

We schrijven deze brief omdat dat we flink geschrokken zijn van dit nieuws. 

En omdat we als Westlandse christenen willen staan voor andere cultuur dan 

‘niet welkom’. Treiterijen en geweld tegen homo’s zijn onacceptabel! 

Binnen onze kerken denken we verschillend over de vraag of je homoseksuele 

gevoelens kunt praktiseren. Tegelijk zijn we één in het geloof dat de mens 

geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom zijn 

we geroepen om waardig met elkaar om te gaan. Homo’s en lesbiennes zijn 

welkom en we willen ervoor zorgen dat ze zich veilig kunnen voelen, in het 

Westland én in onze kerken. Juist in onze kerken. 

We geloven in een kerk die zo veilig is dat we open kunnen praten over onze 

fouten, onze twijfels en onze diepste hoop. En ook over onze seksuele 

voorkeur. We dromen van een kerk die functioneert als een oefenruimte om 

goed met elkaar om te gaan. En als we fouten maken, doen we ons best om 

te zorgen dat ‘elkaar vergeven’ een plek krijgt. Zoals we allemaal vergeving 

nodig hebben van Jezus Christus zelf. 

Met deze open brief spreken we uit dat we als christenen willen bijdragen 

aan een veilige cultuur. We willen een liefdevolle plek bieden aan homo’s en 

lesbiennes, zodat wij - samen met vele andere Westlanders - een bijdrage 

leveren aan een Westland waar iedereen welkom en veilig is. 
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