Visiedocument ContrariO

Zwolle, maart 2012

ContrariO, gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, bestaat in 2012 23 jaar. De
vereniging is van een lotgenotengroep uitgegroeid tot een maatschappelijk betrokken
vereniging met bijna 300 leden en donateurs. Naast een welkome en veilige
ontmoetingsplaats wil ContrariO een positief kritisch christelijke vereniging zijn. ContrariO
neemt geen stelling in met betrekking tot het wel of niet kunnen hebben van een
homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek
en ontmoeting. Vanuit dit perspectief weet het politiek-maatschappelijk veld ons te vinden.
Met name na het aantreden van de ChristenUnie in het vorige kabinet [2007-2010] en de
toekenning van de subsidie door het Ministerie van OC&W [2008-2011] heeft ContrariO een
maatschappelijke status verworven. Samen met CHJC en LKP vormt ContrariO een alliantie
die in 2011 is uitgebreid met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. In het voorjaar van 2012 is
er opnieuw subsidie toegekend [2012-2014] om daarmee met een uitgebreidere alliantie de
homo emancipatie te bevorderen.

Doelstelling







ContrariO wil bijdragen aan een klimaat van wederzijdse erkenning binnen de
gereformeerde kerken, waardoor homo’s en lesbiennes zich welkom voelen.
ContrariO wil een ontmoetingsplaats bieden voor haar leden.
ContrariO wil stimuleren dat leden en niet-leden op een positief kritische manier zich
bewust zijn van hun plek in de maatschappij als christen en homo.
ContrariO wil de samenwerking met CHJC, LKP, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre
bevorderen om elkaar te versterken en gezamenlijk een breder maatschappelijk
draagvlak te creëren.
ContrariO vertegenwoordigd in deze alliantie haar identiteit.

Status
Het bestuur van ContrariO draagt als volgt bij aan de doelstelling:




Intern: samen met de Regio Contact Personen (RCP’ers) faciliteren we landelijke en
regionale bijeenkomsten; 3x per jaar een landelijke dag, waarvan 1 open dag voor
familie, vrienden belangstellenden. Op regionaal niveau organiseren de RCP’ers
bijeenkomsten waarbij leden elkaar kunnen ontmoeten op gespreksavonden en bij
ontspanningsactiviteiten.
Extern: op politiek, maatschappelijk niveau en via [social] media invloed uitoefenen op
een evenwichtige beeldvorming van [christen]homo’s.

Actiepunten










Voorlichtingen met behulp van de lesbrief ‘homo in de klas’ blijven aanbieden in het
onderwijs. Leden stimuleren met eigen school in gesprek te gaan.
Bijbelstudie ontwikkelen voor volwassenen, jeugdverenigingen en catechese groepen.
Vanuit de regio’s contact zoeken met verschillende kerken om activiteiten, lezingen en
gemeenteavonden te organiseren.
Leden stimuleren en ondersteunen om met de eigen kerk in gesprek te gaan.
Trainingen, gespreksavonden en activiteiten organiseren waardoor leden weerbaarder
worden en voor zichzelf durven opkomen.
Aandacht voor nieuwe leden en zoekers.
Caritas (gespreksgroep ouders) in de komende 3 jaar op de kaart zetten. Alle nieuwe
leden krijgen bij hun aanmelding een brief voor hun ouders om lid te worden van Caritas.
Op de Open Dag van november 2012 willen we de familie centraal stellen.
Het bestuur houdt de leden op de hoogte via website, nieuwsbrief en [social] media over
interne en externe zaken.
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