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enorme uitdagings, wat hulle genoop het om belan-
grike lewenskomponente soos waardes, kultuur, taal, 
beperkings, moontlikhede, mens se eie vooropgestelde 
idees, ander se opinies en die praktiese werklikhede 
van “verskillend wees” opnuut te bedink en te hereval-
ueer. ’n Reis wat hulle gedwing het om nuwe maniere 
van leef te ondersoek, met ’n voortdurende openheid 
om te leer … Hulle moes keer op keer vir hulleself vra: 
Wat kán werk? In plaas van om vas te steek by: Wat 
behoort nié te werk nie.

Die wonder van anders wees
Maar dit is eintlik iets wat hulle al lankal begin ontdek 
en leer omarm het: Dié vreemde wonder van verskil-
lend-wees. 

Erna vertel hoe sy en Bennie van kleindag af al 
skoolmaats en ook soul mates was. Alles saam gedoen. 
Tot in hulle studentejare. Maar net beste vriende, niks 
meer nie. Hoewel sy nooit gedroom het van trou en 
kinders kry en sulke dinge nie, was sy diep geskok toe 
Bennie haar die dag vertel hy is gay. Maar dan gaan jy 

mos hel toe, het sy vir hom gesê. Sy was so jammer vir 
en ontsteld oor arme liewe “verkeerde” Bennie.

’n Jaar of wat daarna raak sy lief vir Liezl. Sy het dít 
nie verwag nie. Dat dit so natuurlik sou gebeur nie, so 
mooi kon wees nie. Sy skryf toe vir haar eertydse Son-
dagskooltannie daaroor. En kry dieselfde reaksie as wat 
syself op Bennie gehad het: Geskokte vermanings en 
bekommerde waarskuwings. “Dit was my uitkom-
oomblik”, vertel sy. “Toe ek besef: Ek het nie vir haar 
geskryf om sonde of skuld te bely nie. Ek wou net vir 
haar sê vir wie ek lief is.”

Die uitkom-ding ontketen dikwels twee soorte reak-
sies. Óf mense dink jy was vals tot nou, óf hulle dink jy 
gaan weird wees van nou af. Dis vir hulle ’n uitdaging 
om te aanvaar jy is eintlik die hele tyd nog net jy. Jou 
enigste self. Daar was maar net ’n deel van jou mens-
wees waarvan hulle (en soms jyself ook) nog nie geweet 
het nie. Jou persoonlikheid en karakter is nog presies 
dieselfde.

Toe ’n vriendin eendag vir Erna vra: “Is jy gay?”, het 
sy geantwoord: “Ek weet nie”. Sy het nooit so aan haar-
self gedink nie. Die woord “gay” het vir haar so vreemd, 
so “mannerig” geklink. Nie soos sy haarself beleef het 
nie. Sy moes die begrip gaan Google; moes ’n woorde-
skat vind om haarself te definieer. 

Liezl vertel op haar beurt hoe sy moes leer om die 
valsheid van ’n boksie waarin sy nie pas nie, sowel as 
vals aannames en persepsies, te “counter” met haar eie 

waarheid; met wie sy is voor die Here en wanneer sy 
alleen is. Hoe sy haar eie “realness” leer beveilig het; 
hoe sy geleer het: Om jou ware, outentieke self te wees 
is om op heilige grond te leef. Geleer het van ’n mens se 
diep behoefte aan safe spaces. En hoe pynlik die verlies 
daarvan kan wees …

Beide Erna en Liezl was van jongs af al lief vir die 
Here en het ook toe al reeds ’n roeping ervaar om in die 
kerk te werk – daarom het hulle jeugwerkers geword. 
Maar toe gays in diens van die kerk in die openbaar 
“geshame” begin word, was dit nie meer vir hulle ’n 
veilige werkplek nie. 

Dit is ontredderend, verduidelik Liezl: “Ons het ’n 
roeping om te werk waar ons onveilig voel. Ons lewen-
sin lê daarin om die Bybel te gebruik om mense te help 
om sin te maak van hulle eie lewens, binne die spasie 
wat die kerk en die samelewing daarvoor geskep het. 
Toe daardie spasie vir ons ontoeganklik word, het dit 
gevoel my wortels word uitgeruk!”

Tog het daar weer nuwe safe spaces oopgegaan: Hulle 
vriendin, Nina, wat dans van vreugde toe hulle haar ver-
tel van hulle verhouding; wat hulle help om dit vir die 
eerste keer werklik te vier. Liezl se suster en haar man 
wat dadelik en graag ja sê om Ami se voogde te word. 
Die NG Gemeente Blouberg, wat hulle as volwaardige 
lidmate verwelkom – nie net as blote banksitters aanvaar 
nie; maar as betrokke lidmate omarm. So oop-hart, dat 
ds Elmarie Dercksen hulle verbintenis aan mekaar 
geseën het met ’n spesiale seremonie in die kerk. Die wet-
like aspek van hulle huwelik is deur iemand anders vol-
trek. Ami is ook later in die kerk gedoop. 

Die liggaam van Christus 
buite die boks
Op soek na safe spaces het Liezl en Erna sélf safe spaces 
geword. Hulle eie huis is deesdae ’n ontmoetingsplek 
vir mense wat so seergekry het in die kerk dat hulle 
bang geword het om hulleself aan gelowiges bloot te 
stel. Liezl en Erna het eenvoudig genooi: Sukkelende 
mense is welkom. En baie gou was daar 46 mense wat 
wou kom praat. Nou is hulle sitkamer ’n safe space waar 
pastorale en teologiese gesprekke om bekers koffie 
plaasvind. Gesprekke wat dikwels begin met die vraag: 
Wat pla jou, vertel my … En eindig met die ontdekking: 
Dit ís moontlik – ’n mens kan gay én gelowig wees. 

Hoewel steeds NG lidmate, het hulle begrip van 
kerk-wees verbreed om ook “die liggaam van Christus 
buite die boks te word”: Kerk is oral waar mens jou in-
herente menswees en compassion kan uitleef; waar 
mense sinvolle leefruimtes vir mekaar skep, sonder as-
sumptions. Kerk is aan tafel, of by vriende. Tee saam 
met ’n tannie van Molsvlei in haar shack uit gechipte 
koppies, of ’n geestelike gesprek met ’n vrou terwyl 
hulle wortels plant in haar tuin op Daniëlskuil. ’n Ont-
moeting met ’n direkteur in sy kantoor, of onder bome 
met haweloses.

Kerk is safe spaces waar mense onvoorwaardelik 
genade-kanse kry; waar menswaardigheid en musiek 
en pastoraat link met jou eie realness; waar die stem-
loses mag praat en uiteindelik selfs ook weer kan begin 
sing. 

Ami se gunsteling-woord is tans awesome. Sy sleep-
tong dit met ’n groot glimlag: “Awthome!” Sy is nou nog 
te klein om alles te verstaan, maar eendag sal sy besef: 
Haar ouers het vir haar en vir mekaar, sowel as vir vele 
ander – vir vriend en vreemdeling – ’n awthome safe 
space geskep.

Heelbo: Ds Elmarie Dercksen doop vir Ami terwyl Erna 
(middel) en Liezl van der Westhuizen toekyk. Foto verskaf 

Bo: Liezl (links) en Erna van der Westhuizen met Ami 
tussen hulle en die honde (Frida links en Stella regs) aan 
weerskante. ’n Gelukkige gesin. Foto: Leanne Durand

Links: Liezl (links) en Erna van der Westhuizen, veilig by 
mekaar. Foto: Jason Paul Hermann Photography


