
Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal

„Werkgroep voor bijzondere aangelegenheden“

Gespreksresultaten van 
de vergadering met de groep „Regenbogen-NAK“ op 13 maart 2006 van 10.30 – 16.00 
uur.

Deelnemers:
Voor  de  „Regenbogen-NAK“:  A.  Stauch  (woordvoerder),  P.  Schärer,  C.  Clauss,  J. 
Mattenberger
Voor werkgroep bijzondere aangelegenheden: W. Klingler, H. Wend, P. Johanning

1. Vertalingen van het officiële standpunt
De  „Regenbogen-NAK“  brengt  de  Engelse  en  Spaanse  vertalingen  van  het  officiële 
standpunt  aan  de  orde  m.b.t.  het  omgaan  met  sex.  Daarin  zijn  vertaalde  Duitse 
formuleringen onjuist weergegeven.

De werkgroep geeft dit door aan de Coördinatiegroep.

2. Standpunt t.a.v. transseksualiteit
De  kerkleiding  heeft  het  standpunt  t.a.v.  transseksualiteit  aan  de  Districtsapostelen, 
Apostelen  en  Opzieners  in  Europa  doorgegeven.  De  formuleringen  die  in  overleg  met 
“Regenbogen-NAK”  waren  overeengekomen,  zijn  hierin  niet  opgenomen.  Dit  was  niet 
volgens afspraak en zal z.s.m. gecorrigeerd moeten worden.

De werkgroep geeft dit thema door aan de Coördinatiegroep met de opdracht om e.e.a. 
te herformuleren.

3. Verandering van de voornaam i.g.v. transseksualiteit in de ledenadministratie
De werkgroep zal alle Districtsapostelen informeren, dat bij transseksuele geloofsbroeders- 
en  zusters  de  naam en  burgerlijke  staat  in  de  ledenadministratie  volgens  de  wettelijke 
vereisten  moeten  worden  veranderd.  In  Duitsland  zal  dit  moeten  gebeuren, nadat  het 
verantwoordelijke kantongerecht een besluit over de naamswijziging heeft uitgesproken.

4. Interseksualiteit
De „Regenbogen-NAK“ brengt het thema interseksualiteit aan de orde (=Bij interseksualiteit 
vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken). De kerk zou hiervoor iets 
moeten opstellen v.w.b. informatie en zielzorg. Inmiddels zijn er door de overheid uitgegeven 
brochures voor ouders van interseksuele kinderen.

De werkgroep geeft dit onderwerp door aan de Coördinatiegroep met het verzoek om 
aan de projectgroep “actuele vraagstukken” hiervoor opdracht te geven.

5. HIV / AIDS
De „Regenbogen-NAK“ spreekt haar waardering uit  over de inspanningen van de Nieuw-
Apostolische Kerk m.b.t. de AIDS-problematiek in de Afrikaanse landen. De vraag rijst op: 
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Wat doet de kerk in Europa? Is het realiseerbaar een door de overheid gemaakte brochure, 
analoog aan de “Verslavingsbrochure” in de gemeenten een plaats te geven? Zijn er verder 
nog mogelijkheden om projecten in Europa te ondersteunen?

De werkgroep geeft dit onderwerp door aan de Coördinatiegroep met het verzoek om 
aan de projectgroep “actuele vraagstukken” hiervoor opdracht te geven.

6. Zielzorg door vrouwen voor vrouwen
Dit  is  een  open  thema.  De  werkgroep wijst  erop, dat  er  al  vrouwelijke  onderwijzers  en 
jeugdleiders zijn; dit is een goed begin.

Dit  thema  blijft  open  staan.  Hier  is  een  fundamentele  beslissing  nodig  van  de 
kerkleiding. Er zal naar oplossingen worden gezocht.

7. Gesprekspartner van de kerk voor zielzorg aan homofiele broeders en zusters
De “Regenbogen-NAK”  verzoekt  om een  officiële  gesprekspartner  van  de  kerk  voor  de 
zielzorg aan homofiele broeders en zusters.

De  werkgroep  zal  dit  verzoek  aan  de  Stamapostel  voorleggen  met  de  vraag  om 
gesprekpartner(s)  te  benoemen  voor  de  zielzorg  aan  homofiele  broeders  en 
vrouwelijke gesprekpartner(s) voor de zielzorg aan lesbische zusters.
De  “Regenbogen-NAK”  verzoekt  om  het  begrip  “gepraktiseerde  homoseksualiteit”  te 
schrappen.  “Gepraktiseerde  homoseksualiteit”  is  geen  bestaand  woord  en  beperkt 
homoseksualiteit alleen tot seksualiteit en betrekt liefde hier niet bij.

De  werkgroep  onderkent  de  problematiek  en  zal  de  Districtsapostelen  daarover 
informeren.  Taalkundig gezien is  er  momenteel  geen zinvolle  oplossing te  vinden. 
Zoals al in de laatste vergadering aangegeven, is een verandering van het officiële 
standpunt m.b.t. het omgaan met seks voorlopig niet te verwachten.

8. Gesprekspartner voor transseksualiteit in geval van nood
De "Regenbogen-NAK" brengt het vraagstuk op tafel voor een bijzondere vorm van zielzorg 
voor  transseksuele  geloofsbroeders-  en  zusters.  De  gebruikelijke  zielzorg  zal  hierdoor 
overbelast  worden.  De  kerk  zal  vakbekwame  personen  tot  aanspreekpunt  moeten 
benoemen.  Het  zou bevorderlijk  zijn  voor  een  directe  samenwerking  tussen  de  kerk  en 
"Regenbogen-NAK".

De werkgroep zal  de Stamapostel  hierover spreken.  De “Regenbogen-NAK” zal  op 
korte termijn het resultaat van dit gesprek horen.

9. Homofiele ambtsdragers en onderwijzers
De „Regenbogen-NAK“  haalt  een  voorval  aan, waarover  op  dit  moment  zeer  heftig  en 
publiekelijk wordt gediscussieerd. Het gaat erom, dat een homofiele broeder van zijn taak als 
onderwijzer is ontbonden, nadat duidelijk werd, dat hij homofiel is.

Districtsapostel  Wend  las  daarop  een  persoonlijk  standpunt  voor, die  hij  met  de 
desbetreffende  broeder  heeft  afgestemd.  De  concrete  inhoud  werd  vanwege  de 
ambtszwijgplicht  niet  gegeven.  Echter  verwijten  zoals  “dubbele  moraal”  en 
“mensendiscriminatie” zijn geheel onzinnig. Een correctie van de beslissing is niet mogelijk 
omdat alle verantwoordelijken hebben gehandeld volgens de regels van de kerk.
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De “Regenbogen-NAK” zal een standpunt over dit voorval op haar website publiceren. 
De werkgroep zal wegens de ambtszwijgplicht niet verder hierover uitspraken doen. 
“Regenbogen-NAK” vraagt verder of muzikale activiteiten (organist, dirigent, etc.) ook onder 
onderwijstaken vallen.

De werkgroep bevestigt dat muzikale activiteiten niet tot de onderwijstaken behoren, 
maar dat de acceptatie ter plaatse in acht moet worden genomen. Is deze acceptatie 
aanwezig, dan kan de broeder/zuster als organist/dirigent werkzaam zijn.

10. Uitdelen van flyers op jeugddagen
De „Regenbogen-NAK“  verzoekt  om toestemming  om voortaan  op  jeugddagen  flyers  te 
mogen uitdelen.

De werkgroep voorziet problemen, omdat de exclusieve uitdeling van flyers de indruk 
kan wekken, dat men de ander wat wil opdringen. Dat wordt nog problematischer, als 
een specifieke groep iets uitdeelt en dat andere groepen dat ook willen doen. Dit moet 
gecoördineerd  worden,  bijvoorbeeld  door  het  plaatsen  van  infostands  voor 
verschillende thema’s.

11. Doop van kinderen van paren van hetzelfde geslacht
De “Regenbogen-NAK” stelt  de vraag, of de kerk geadopteerde kinderen van paren van 
hetzelfde geslacht doopt.

Dit  wordt  zonder  beperkingen  gedaan,  dit  is  een  besluit  dat  genomen is  door  de 
Districtsapostelen.

12. Volgende ontmoeting
De  werkgroep  en  „Regenbogen-NAK“  ontmoeten  elkaar  jaarlijks; wanneer  er  behoefte 
daarvoor is, dan vaker.

Frankfurt, 16.03.2006

Voor gezien: Peter Johanning/Arne Stauch
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