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Inleiding 

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon (lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel, transgender, en plus voor een andere seksuele of 

genderidentiteit) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We hebben onze ervaringen en 

krachten gebundeld omdat wij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet 

kunnen zijn binnen zijn of haar christelijke kerk of kerkelijke gemeente. Sinds november 

2017 is Wijdekerk officieel een stichting. 

 

     Wijdekerk geeft kerken de gelegenheid transparant te zijn over hun beleid rond LHBT+-

mensen. Kerken kunnen zich registreren op onze website met behulp van het invullen van 

een vragenlijst. LHBT+-mensen kunnen van deze kerken opzoeken wat het beleid op dat 

moment is, wat hen kan helpen bij het zoeken naar een kerk.  

Daarnaast heeft Stichting Wijdekerk als doel op haar website te laten zien hoe LHBT+-

mensen hun kerk ervaren. Door persoonlijke verhalen hopen wij begrip en respect te 

creëren onder christenen. 

Ook biedt stichting Wijdekerk gelegenheid tot ontmoeting en ondersteuning via social media, 

en, waar nodig, in persoonlijke ontmoeting via ons netwerk, Tafeltijd, oudergespreksgroepen 

en Wijdekerkdag.  

Stichting Wijdekerk gaat daarnaast in gesprek met organisaties die bezig zijn met beleid 

rond christelijke LHBT+-mensen, kerkelijk Nederland, politiek of samenleving.  

 

Al het werk dat stichting Wijdekerk verzet, wordt gedaan door vrijwilligers. Ook het bestuur 

doet haar werk onbetaald. Voor het organiseren van bijeenkomsten maakt de stichting 

kosten; denk hierbij aan reiskosten, huur van zalen, onderhoud en hosting van de website, 

het ontwikkelen van ondersteunend materiaal en PR. De meeste onkosten worden vergoed 

door middel van donaties. 

  

Onderstaand beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 april 2021 en 

wordt vastgesteld voor de periode van drie jaar. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks 

aangepast worden.  
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1. Missie en visie 

Wijdekerk geeft kerken de gelegenheid transparant te zijn over hun beleid rond LHBT+-

mensen. Vanuit de overtuiging dat God de Vader door Jezus Christus Zijn Zoon niemand 

afwijst of veroordeelt, zet stichting Wijdekerk zich in voor christelijke LHBT+-mensen. Zij 

voelen zich in hun kerk of christelijk gezin vaak niet veilig.  

Daarnaast wil Wijdekerk via persoonlijke verhalen laten zien hoe LHBT+-mensen hun 

kerkelijke gemeente ervaren, zodat mensen in kerken en christelijke organisaties ontdekken 

wat het met je doet als je anders behandeld wordt, gediscrimineerd wordt, buitengesloten 

wordt en/ of beschuldigd wordt. Wijdekerk biedt christelijke LHBT+-mensen gelegenheid om 

in ontmoetingen en samenkomsten elkaar te steunen. Voor ouders en familie van LHBT+-

kinderen bieden wij ondersteuning, een netwerk van verbondenheid.  

1.1 Doelstelling 

Stichting Wijdekerk heeft de volgende doelstellingen: 

1. De belangen van de LHBT+-mensen en hun omgeving in christelijk Nederland te 

behartigen en zich er voor in te zetten dat elk persoon een natuurlijke, gelijkwaardige 

plaats krijgt in alle kerken van Nederland. 

2. Kerken de gelegenheid bieden tot transparantie over hun beleid rond LHBT+-

mensen in kerkelijk Nederland.  

3. Een platform te zijn voor het creëren van meer bewustwording betreffende de 

aangedane schade aan LHBT+-mensen in verschillende christelijke kringen. 

4. Het organiseren van activiteiten voor christelijke LHBT+-mensen.  

5. Christelijke LHBT+-personen met elkaar in contact te brengen.  

6. Een platform zijn waar de LHBT+-persoon zijn of haar verhaal ongecensureerd kwijt 

kan. Veiligheid nemen we daarbij in acht en anonimiteit wordt gegeven waar nodig. 

7. Wijdekerk pakt elk nieuw te bedenken plan op dat in lijn is met de missie.  

 

1.2 Strategie 

De stichting heeft de volgende werkzaamheden en activiteiten: 

1. Het onderhouden van de website en social media om het draagvlak steeds verder te 

vergroten.  

2. Het delen van levensverhalen en -ervaringen van LHBT+-mensen. 

3. Alle kerken in Nederland benaderen met het verzoek zich te plaatsen op de website 

van Wijdekerk aan de hand van een vragenlijst, om zo hun beleid rond LHBT+-

mensen inzichtelijk te maken. In drie jaar tijd hebben we bijna alle denominaties 

binnen kerkelijk Nederland benaderd en zijn er meer dan 500 kerken geregistreerd. 

We gaan door met ons verzoek aan de kerken. 

4. Dagelijks LHBT+-mensen met elkaar in contact te brengen door middel van besloten 

Facebookpagina’s of via e-mail of live via ons grote netwerk.  

5. Faciliteren en mee-organiseren van 6x maal per jaar Tafeltijd in Rotterdam, 

Dordrecht, Monnickendam, Arnhem, Gouda, Amsterdam Bijlmer, Blijham, 

Amersfoort, Zwolle. Faciliteren van Tafeltijd op nieuwe plaatsen in Nederland. 
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Wijdekerk biedt een format en schrijft hiervoor menu’s voor het inhoudelijke deel van 

de avond. 

6. Organisatie van Wijdeouders-ontmoetingen met ouders van LHBT+-kinderen in 

Nieuwegein, Dordrecht, Rhenen en Kapelle, en werken aan een uitbreiding door heel 

Nederland. 

7. Organisatie van een jaarlijkse Wijdekerk-ontmoetingsdag. 

8. Het bundelen van landelijke regionale en plaatselijke evenementen rondom LHBT+-

betrokkenen en geloof. 

9. Het bundelen van persoonlijke initiatieven en organisaties in het christelijk landschap 

rondom LHBT+-personen. 

10. Wijdekerk biedt twee toolkits aan voor christelijke LHBT+-mensen of betrokkenen: 

Wat kun jij doen in jouw kerk, als LHBT+-persoon of als zijn/haar ouders? Wijdekerk 

wil meerdere toolkits ontwikkelen. 

11. Regelmatig interviews en spreekbeurten houden op aanvraag met het oog op 

voorlichting bij scholen en universiteiten, christelijke en politieke organisaties in 

Nederland en kerken. 

12. Waar mogelijk samenwerking met andere initiatieven om gezamenlijke doelen te 

bereiken. Dit vanuit een onafhankelijke positie.  

13. Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen 

verwezenlijken. 

14. Ondersteuning bieden aan Regenbooggemeenten die het gesprek van hun 

plaatselijke kerken over LHBT+-zaken willen bevorderen. 
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2. Huidige situatie 

De vrijwilligers van Stichting Wijdekerk voeren de activiteiten zoals beschreven onder 1.2 

Strategie zoveel mogelijk uit. We zijn dankbaar en verrast voor het toegenomen draagvlak in 

kerkelijk Nederland, de aanwas van vrijwilligers en de hartverwarmende reacties uit het land 

in de loop van de jaren. Door corona ligt de organisatie van fysieke samenkomsten 

grotendeels stil. Zodra de situatie het toelaat zullen we deze activiteiten weer oppakken. De 

Wijdekerkdag op 2 oktober 2021 hopen we op de gebruikelijke manier te vieren. We geven 

dan ook aandacht aan ons vijfjarig jubileum.  

 

2.1 Doelen 
Concrete werkdoelen in de aankomende periode zijn:  

- Het vermeerderen van kerken die inzicht geven in hun beleid op de Wijdekerkkaart. 

- Vergroten van het netwerk zodat de LHBT+-persoon in nood ons kan vinden. 

- Het opzetten van een netwerk om wijde-, regenboog- en roze-diensten in te vullen. 

- Het opzetten van een pagina met websitelinks naar inclusieve kerkdiensten. 

- Het voortzetten van gesprek binnen kerkelijk Nederland met het oog op meer begrip 

en bewustwording van de positie van LHBT+-christenen. 

- Het opzetten van een pagina met verdiepende artikelen vanuit het brede kerkelijke 

spectrum van Nederland.  

- Het versterken van de regionale aanspreekpunten voor Wijdeouders door hen in 

beeld te brengen via de website. 

- Het uitbreiden van plekken voor ontmoeten en verdiepen voor LHBT+-mensen, 

betrokkenen en ouders. 

- Steeds meer ondersteuning bieden aan Regenbooggemeenten die het gesprek van 

hun plaatselijke kerken over LHBT+-zaken willen bevorderen. 

- Onze expertise delen richting politiek waar nodig. 

- Meer ervaringsverhalen publiceren op de site. 

 

2.2 Recente ontwikkelingen 

- Het aantal zichtbare Facebookvolgers van Wijdekerk is in april 2021 opgelopen tot 

ruim 2800. Het bereik per Facebookpost ligt vele malen hoger, tussen de 5.000 en 

een enkele uitschieters van 10.000 mensen. 

- TafelTijd wordt op een toenemend aantal plekken één of twee maal per maand 

georganiseerd. In april 2021 is dat in de volgende plaatsen: Arnhem, Blijham, 

Amsterdam Bijlmer, Monnickendam, Dordrecht, Rotterdam, Amersfoort, Gouda, 

Amersfoort en Zwolle. 

- Het aantal geregistreerde kerken op. https://www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-

kaart was in april 2021 ruim 540. 

- Wijdekerk wordt veel benaderd door de media om ons netwerk aan te spreken mbt 

programma’s, geschreven pers en documentaires. 

- Wijdekerk is betrokken bij het onderzoek van de overheid naar genezingspraktijken 

van andere seksuele gerichtheid dan hetero, binnen bepaalde kerken. Wijdekerk kan 

de schade daarvan in kaart brengen door middel van persoonlijke verhalen vanuit 

https://www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart
https://www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart
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naar netwerk. Wijdekerk draagt bij door haar expertise te delen en ervaringskundigen 

te koppelen aan het onderzoek. Wijdekerk heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat er 

goede nazorg is voor de ervaringsdeskundigen die meewerken.   

- Wijdekerk wordt door Regenbooggemeenten benaderd met het verzoek om te 

assisteren bij hun benadering van de plaatselijke kerken, om zo het gesprek over 

veilig kerk zijn te bevorderen. 

- Binnen Wijdekerk werkt de werkgroep Wijdejongeren aan een webpagina en 

ondersteuning van jongeren van 16 tot 25 jaar via social media. 

 

3. Toekomst 

In de toekomst verwacht stichting Wijdekerk dat het aantal contacten met mensen binnen de 

Rooms Katholieke kerk zal toenemen. Door uitspraken en afspraken vanuit het Vaticaan 

ontstaat onrust onder LHBT+-mensen en verwanten binnen deze kerk. Er staan veel 

mensen op binnen de Rooms Katholieke kerk omdat zij zich hierin niet meer kunnen vinden.  

 

Wijdekerk hoopt langs de weg van vertrouwen op meer en meer goede contacten binnen de 

reformatorische kerken. We zijn dankbaar dat al vele reformatorische jongeren en ouderen 

de weg naar ons weten te vinden. Wederzijds respect en een open luisterhouding zijn hier 

van belang.  

 

Wijdekerk wil een inclusief platform zijn, dat alle diversiteit qua leeftijden, identiteit, 

geaardheid, sekse, kerkelijke achtergronden en multiculturele achtergronden 

vertegenwoordigt. Samen zijn Wijdekerk.  
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4. Organisatie 

Stichting Wijdekerk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70255547.  

Stichting Wijdekerk heeft de ANBI status sinds 1 januari 2019. Het RSIN nummer van 

Wijdekerk is 858217946. Contact met stichting Wijdekerk via info@wijdekerk.nl . 

 

4.1 Bestuur 

Het bestuur van stichting Wijdekerk bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

Miranda Terpstra : Voorzitter en oprichtster 

Paula Blokhuis : Penningmeester 

Esther van Vliet : Secretaris 

Frank van Reenen : Algemeen bestuurslid 

Rosanne Veldwijk : Algemeen bestuurslid 

 

4.2 Vrijwilligers 

Er zijn 50 vrijwilligers betrokken bij het werk van stichting Wijdekerk. Zij zijn betrokken bij 

één of meer van de initiatieven: bestuur, werkgroep TafelTijd, multiculturele belangen, 

WijdeOuders, schrijven van artikelen, gebedsteam,  organiseren van evenementen, beheer 

van de website, administratieve taken, financiën, redactie, fotograaf, ondersteuningsteam, 

vertalers voor de Engelstalige site, evenementen-kalender, nieuwsbrief-uitgave en social 

media.  

 

 

  

mailto:info@wijdekerk.nl
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5. Financiën 

5.1 Overzicht 

Op 1 januari 2021 was het saldo van de bankrekening van stichting Wijdekerk: € 6.875,50.  

Voor OutCAST de musical was het saldo op 1 januari 2021 € 2.153,50. 

Wijdekerk: 

 Lasten 1-1-2020 – 31-12-2020 

Promotiemateriaal  € 324,00 

Webkosten € 180,29 

Wijdekerkdag € 0 

Teamkosten € 1.185,00 

TafelTijd € 214,24 

Bankkosten € 133,98 

Mannenweekend € 775,00 

Domeinnaam 62,40 

Declaraties € 288,50 

Wijdeouders € 982,31 

Overig € 27,28 

Reserve voor 2021 € 6.875,50 

Totaal uitgaven € 11.048,50 

 

Wijdekerk: 

 Baten 1-1-2020 – 31-12-2020 

Giften particulieren € 1.717,04 

Giften kerken € 2.230,00 

Gem.Dordrecht voor 
Wijdeouders 

€ 290,19 

LCC voor Wijdeouders € 675,19 

Bol.com verkoop € 12,46 

Verkoop Spreadshirts € 125,85 

Rente € 23,13 

Reserve 2019 € 5.974,64 

Totaal baten € 11.048,50 

 

OutCast 
 Baten Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Giften particulieren € 100,00 

Reserve 2019 € 3.938,50 

Totaal baten € 4.038,50 
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OutCast 
 Lasten Werkelijk 1-1-2020 – 31-12-2020 

Teruggestortte donaties € 1.885,00 

Reserve voor 2021 € 2.153,50 

Totaal lasten € 4.038,50 

 

5.2 Toekomstige kosten 

Reis- en entreekosten 

De vrijwilligers betalen in veel gevallen zelf de reiskosten en entree voor events als zij 

namens Wijdekerk ergens present zijn.  

Wijdekerk vergoedt de reiskosten tot het totaal van € 1.000 per kalenderjaar. 

 

5.3 Afwezigheid winstoogmerk 

Een winstoogmerk is volledig afwezig.  

5.4 Bestemming liquidatiesaldo 

Ons volledig liquidatiesaldo gaat naar een stichting met hetzelfde doel: steun verlenen aan 

de LHTB+-mensen vanuit de liefde van God de Vader.  

5.5 Werving en beheer van gelden 

Ons financieel beleid is erop gericht de beheerskosten van de stichting zo laag mogelijk te 

houden, door alle betrokkenen te inspireren om met zo min mogelijk middelen zoveel 

mogelijk te bereiken.  

De benodigde gelden worden geworven door:  

1. Schenkingen, sponsoring, erfstellingen en legaten 

2. Cursusgelden wanneer er deelnamekosten voor worden gevraagd 

3. Vrijwillige bijdragen en collecten 

4. Inkomsten via de webshop 

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van de stichting, waarbij de 

minimale ANBI-bestedingseis van 90% slechts als minimum wordt gezien terwijl we 

voortdurend zullen streven naar de volle 100%.  

5.6 Vermogen van de stichting 

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.  

 


