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STEUNBETUIGING AAN #OUTINCHURCH – VOOR EEN KERK ZONDER ANGST 
 
Vandaag komen in Duitsland zo'n 125 rooms-katholieke pastores en kerkelijk 

werkers 'uit de kast' als LHBTIQ.  
Daarbij stellen ze onder meer de volgende eisen:  

- herziening van de  kwetsende kerkelijke leer over gender en seksualiteit 
op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, 

- verandering van het kerkelijk arbeidsrecht, zodanig dat leven in een 

gelijkgeslachtelijke relatie geen reden meer is tot uitsluiting of ontslag, 
- opening van kerkelijke riten en sacramenten voor de zegening van LHBTIQ 

personen en paren. 
 
Als Nederlandse katholieke homo-pastores zijn wij trots op deze moedige actie 

van onze Duitse collega's. Dat is namelijk ook een riskante actie, want de 
kerkleiding tikt pastores die zich in het openbaar positief uitspreken over niet-

heteroseksuele relaties en genderdiversiteit vrijwel altijd op de vingers. Ook in 
Nederland. En als deze Duitse collega's ook nog eens naar buiten brengen dat ze 
in een relatie leven, lopen ze grote kans hun aanstelling te verliezen. Dat geldt 

ook voor ons! 
 

Deze publieke coming-out is een pleidooi voor een kerk waarin seksuele en 
relationele diversiteit als een rijkdom wordt gezien, die niet verborgen hoeft te 
blijven maar die geleefd en gevierd mag worden. Zo'n veelkleurige kerk sluit niet 

uit maar is juist verwelkomend. Ze is een tegengif tegen de seksuele 
verkniptheid, de hypocrisie en het dubbelleven die al zoveel schade hebben 

aangericht - zie de publicatie van het rapport over seksueel misbruik binnen de 
rooms-katholieke kerk in Beieren vorige week. En daarmee is ze een conditio 
sine qua non voor haar geloofwaardigheid! 

 
Wij roepen onze Nederlandse rooms-katholieke collega pastores en de 

bisschoppen op om zich – ook in het lopende synodale proces – sterk te maken 
voor de eisen die 'OutInChurch' formuleert. Voor een verwelkomende, inclusieve, 
geloofwaardige kerk. 

 
Namens het WKHP, 

Remy Jacobs en Frans Bossink 

http://www.homopastor.nl/

