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Westlandse voorgangers heten homo’s welkom 
Open brief door ruim dertig christelijke voorgangers ondertekend 

Via een open brief maken ruim dertig christelijke voorgangers duidelijk dat homo’s welkom zijn, 

zowel in het Westland als in hun kerken. Aanleiding voor de brief is een recent onderzoek waarin 

een ‘conservatief-christelijke cultuur’ werd aangedragen als één van de oorzaken voor geweld tegen 

homo’s in het Westland. De brief is gepubliceerd op www.westlandsekerken.nl. 

 

De open brief is op persoonlijke titel ondertekend door 

protestantse, rooms-katholieke en evangelische 

voorgangers uit het Westland. De ondertekenaars willen 

een positief tegengeluid laten horen: “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 een bijdrage leveren 

aan een Westland waar iedereen welkom en veilig is.” 

 

Initiatiefnemers 

Martijn Vellekoop en Dennis Verboom zijn initiatiefnemers van deze brief. Verboom is als predikant 

verbonden aan de Protestantse Kerk en Vellekoop geeft leiding aan het Westland-netwerk, een 

christelijk jongerennetwerk. Vellekoop licht het initiatief toe: “We schrokken van de resultaten van het 

onderzoek. Daaruit bleek dat homo’s zich in het Westland minder veilig voelen dan in omliggende 

gemeentes. En dat zou ook komen door een conservatief-christelijke cultuur. We willen als christenen 

duidelijk een ander geluid laten horen, een welkom.” 

 

Verboom vult aan: “Als we naar Jezus kijken zocht Hij vaak de mensen op die in de kou van de 

samenleving stonden. We zouden juist als christenen mensen moeten omarmen die moeite hebben om 

zich veilig te voelen. Met deze brief geven we een duidelijk signaal richting gelovige en niet-gelovige 

Westlanders: het christelijk geloof is geen excuus om slecht met homo’s om te gaan. Integendeel!” 
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Informatie voor de redactie 

Wilt u meer informatie, foto’s of een interview? Neem dan contact op met Martijn Vellekoop via 06 151 399 76 of 

m.j.vellekoop@kabelfoon.nl. Foto door Thierry Schut (graag vermelden). Er is ook een verticale foto op hoge resolutie. 

Martijn Vellekoop en Hans Mast (rechts) met de open brief. 

Foto door Thierry Schut 
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