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en hun sociale netwerk

www.struggel.nl
ADVIES              TOERUSTING

Onderdeel van Bijbels Beraad M/V

Onderdeel van Bijbels Beraad M/V

    

Struggel is een werkgroep die zich 
inzet voor christenen die betrokken 
zijn bij het thema homoseksualiteit. 

Hierbij richten wij ons op drie pijlers: 
kerk, school en gezin. Met een 

netwerk aan ervaringsdeskundigen 
en partnerorganisaties willen we een 

vraagbaak zijn, advies geven en vooral 
verbondenheid vergroten tussen de 

personen die deze gerichtheid ervaren 
en hun familie, vrienden, kerkelijke 

gemeente en klasgenoten.

info@struggel.nl

www.struggel.nl

Neem contact met ons op

‘Hij is zo leuk, ik moet steeds aan hem 
denken.’ ‘Als ik haar zie, voel ik vlinders in 
m’n buik.’ Je herkent het vast. Verliefdheid 
is iets geweldigs, maar wat als je als jongen 
verliefd wordt op een jongen, of als meisje 
op een meisje? Dat kan allerlei vragen 
oproepen. Ben ik homo? Mag ik dat gevoel 
wel hebben? Moet ik nu uit de kast komen? 
Wat vinden mijn vrienden ervan? Zullen mijn 
ouders nog wel van mij houden als ik het 
aan hen vertel?

Omgaan met homoseksuele gevoelens kan 
heel lastig zijn. Dat geldt voor jongeren, 
maar ook voor volwassenen. Het is goed 
om erover te praten met iemand die je 
vertrouwt. Bijvoorbeeld een vriend of een 
familielid. Praat je liever eerst met iemand 
die wat verder van je afstaat? Of vind je 
het fijn om met iemand te praten die jouw 
gevoelens uit eigen ervaring herkent en 
begrijpt? Dan gaan wij graag het gesprek 
met je aan.

Meer weten? Kijk op www.struggel.nl/jij

JIJ

Werkgroep Struggel is onderdeel
 van Bijbels Beraad M/V

STEUN ONS



Als ouder zoek je het beste voor je kind, 
en als kind wil je graag dat je ouders trots 
op je kunnen zijn. Samen vorm je het gezin, 
vaak met een geheel eigen dynamiek. 
Het gezin is bedoeld als een plaats van 
geborgenheid en liefde, juist ook als iemand 
ergens mee zit of levensvragen heeft. Toch 
kan het heel spannend zijn om binnen 
die vertrouwde setting te praten over 
intieme zaken zoals seksuele gerichtheid. 
Er kan sprake zijn van taboe of angst voor 
afwijzing. Nietsvermoedende ouders kunnen 
schrikken als hun kind vertelt homo te zijn. En 
meningsverschillen leiden soms tot een conflict 
binnen het gezin. De functie van het gezin als 
plaats van geborgenheid staat dan onder druk.

Heb je of ben je een gezinslid met 
homoseksuele gevoelens en ervaar je 
belemmeringen om er samen over te 
praten? Vindt u het lastig om te gaan met 
de gerichtheid of de keuzes van uw kind? 
Wij denken graag mee in situaties die het 
gezin betreffen. Een gezamenlijk gesprek 
met meerdere familieleden is ook mogelijk.

Meer weten? Kijk op www.struggel.nl/gezin

Homo en christen, gaat dat samen? Moet 
ik dan mijn hele leven alleen blijven? Kan 
ik dat, en wil ik dat wel?! Hoe afwijzend 
voelt het als knellende levensvragen in de 
kerk stuiten op een muur van onbegrip of 
veroordeling. En hoe fijn is het als er in 
plaats daarvan een liefdevol luisterend oor 
is. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden 
op zulke vragen. Maar het is zeer waardevol 
als ambtsdragers en gemeenteleden 
andersgerichte (doop)leden omarmen en 
helpen om vanuit Gods woord in de praktijk 
een weg te vinden. Dan is de kerk een plaats 
van betrokkenheid en geborgenheid voor hen.

Het is onze missie om gemeenteleden met 
een homoseksuele gerichtheid aan de kerk 
te verbinden. Wij bieden advies en toerusting 
aan kerken en hebben ervaringsdeskundige 
gastsprekers die inzetbaar zijn op bijvoorbeeld 
gemeenteavonden. Ook kunnen ambtsdragers 
en gemeenteleden hun vragen met ons 
bespreken.

Meer weten? Kijk op www.struggel.nl/kerk

‘Homo!’ Hoe vaak hoor je dat wel 
niet? Het is een van de meest gebruikte 
scheldwoorden, ook op scholen. Hoe ga je 
daar als leerling mee om? Denk je na over
de impact van je woorden, of doe je er eerlijk 
gezegd ook weleens aan mee? En als docent, 
zeg je er wat van als je het hoort? Hoe reageer 
je als tijdens een mentorgesprek een jongen 
jou vertelt dat hij op jongens valt? Of als 
er in de klas een discussie ontstaat over 
homoseksualiteit? En hoe ga je als christelijke 
school om met twee meisjes die een relatie 
met elkaar aangaan?

Een school moet een veilige plek zijn voor 
iedereen. Ook voor leerlingen die gevoelens 
hebben voor hetzelfde geslacht, worstelen 
met hun identiteit of keuzes maken waar de 
school niet achter staat. Onze gastsprekers 
verzorgen lessen en workshops op scholen. 
Zo willen we jongeren en docenten helpen 
na te denken over en om te gaan met 
homoseksualiteit. Naast het verzorgen 
van gastlessen zijn we ook beschikbaar 
voor (individuele) gesprekken met 
leerlingen en docenten.

Meer weten? Kijk op www.struggel.nl/school

GEZINKERK

SCHOOL

Ken jij gemeenteleden met homoseksuele gevoelens 
uit jouw kerk? Grote kans dat die er zijn. Horen ze er 
voldoende bij, denk je? Bid je ook voor hen?

Hoe gaan jullie op school om met homoseksuele 
leerlingen? Zou jij op jouw school durven 
uitkomen voor je homogevoelens?


