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Geen Sint Jan voor de Roze Zaterdag 

Bisschop De Korte van Den Bosch stelde de kathedraal beschikbaar voor de oecumenische 
gebedsdienst op Roze Zaterdag, 24 juni. Vele lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders (LHBT’s), vooral zij die een rooms katholieke geloofsovertuiging hebben, 
ervoeren dit als een open en toegestoken hand van een kerk waarvan zij tot nu toe weinig 
positiefs ervaren hebben op het gebied van hun geaardheid en levenswijze.  
Dat De Korte met dit gebaar in de problemen zou komen was te voorzien. Om aan die 
problemen tegemoet te komen schreef hij met Pinksteren een brief om zijn 
beweegredenen te verhelderen. Het nam de onrust onder een deel van de priesters en 
gelovigen in het bisdom Den Bosch niet weg. De aanhoudende protesten van hen tegen de 
gebedsdienst in de Sint Jan deed de bisschop besluiten zijn toestemming om de kathedraal 
beschikbaar te stellen in te trekken. Omwille van de eenheid binnen het bisdom meent hij 
niet anders te kunnen. 
Hij zegt dat hij het geweten van gelovigen niet mag kwetsen en zijn broeders en zusters 
aanstoot geven. Wat hij zich niet realiseert is dat de LHBT-gemeenschap, de rooms 
katholieken onder hen, deel uitmaken van die geloofsgemeenschap, waarvoor hij opkomt. 
Niet alleen hen, maar ook hun ouders en familie, worden in de steek gelaten, alsof zij 
geen zusters en broeders zijn. Een uitgestoken hand die zegen belooft terugtrekken, 
verandert die zegen in een klap in het gezicht. Hoe onbedoeld ook door deze goedwillende 
bisschop. 
De terugtrekking van de aanvankelijke toestemming voor de gebedsdienst in de Sint-Jan is 
een gebaar om schijnbare eenheid te bewaren, maar in werkelijkheid wordt ze erdoor 
ondermijnd. Het enige positieve dat we kunnen ontdekken is dat de bisschop zegt het 
gesprek te willen zoeken met de LHBT-gemeenschap. Laat dat dan in elk geval ook een 
gesprek zijn met de RK LHBT's, want zij zijn deel van die gezochte eenheid! 


