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Financiële paragraaf
Exploitatie Begroting Begroting Realisatie

2016 2015 2015
Inkomsten

Diaconie gereformeerd 100,00 150,00 20,00
Diaconie hervormd 50,00 100,00 120,00
Diaconie SOW / PKN / Fed. 1.000,00 1.200,00 1.250,00
Inkomsten anders 100,00 125,00 50,00
Vrienden 900,00 700,00 875,00
Totaal inkomsten 2.275,00 2.275,00 2.315,00

Uitgaven
Voorlichting 100,00 100,00 0,00
Vergadering/organisatie 150,00 150,00 151,09
Roze Dienst 450,00 450,00 540,56
PR / Website / Drukwerk 800,00 900,00 518,09
Lezing / Symposium 500,00 200,00 564,35
Overig 850,00 850,00 459,68

Exploitatiesaldo -700,00 -375,00 81,23
Totaal uitgaven 2.275,00 2.275,00 2.315,00
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Balans 1-1-2016 31-12-2015
ING rekening-courant 723,97 723,97
ING spaarrekening 719,24 719,24
ASN spaarrekening 5.538,86 5.538,86
Totaal geldmiddelen 6.982,07 6.982,07

Algemene reserve 4.482,07 4.482,07
Reservering tbv jubileum 2.500,00 2.500,00
Totaal eigen vermogen 6.982,07 6.982,07

     

Bestuur en beleid

De (stichting) Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland heeft in 2015 talrijke activiteiten 

ontplooid om de hoofddoelstelling vorm en inhoud te geven: Een homovriendelijk & inclusief 

kerkelijk klimaat in Friesland en verdere verdieping van de inzichten rondom geloof en seksualiteit 

binnen de kerken en geloofsgemeenschappen.

Het stichtingsbestuur bestond in 2015 uit Alex Riemersma (voorzitter), Ulbe Tjallingii (secretaris), 

Alice Drahn (penningmeester) Jan Henstra (lid) en Bonne Doller (lid). De werkgroep werkt samen en 

onderhoudt goede contacten met diverse partners, te weten: Solidair Friesland, de Raad van Kerken 

in Fryslân, Orpheus, Rozee, COC Friesland,  de Kringen, CHJC-noord, Gayslowdating, Landelijk 

KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP= Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-

beweging), Werkverband van queer theologen (WQT) en COC Groningen-Drenthe. Deze 

samenwerking is des te belangrijker nadat in 2014 Stichting Homoplatform Fryslân werd opgeheven.

We blijven ons inzetten voor een mild kerkelijk klimaat als het gaat om seksuele minderheden in 

Friesland en hopen daarmee een voorbeeldfunctie te bekleden en verder mee te helpen bouwen aan

het inclusieve karakter van de kerken en geloofsgemeenschappen. 

Financiën

In 2015 hebben we alle Friese kerken en geloofsgemeenschappen aangeschreven met het verzoek 

het werk van de stichting financieel te steunen. Traditioneel mogen we al jaren rekenen op de steun 

van diverse protestantse diaconieën (dankzij de bijdragenadvieslijst PKN Fryslân). Hartelijke dank voor

de goede gaven die ook van donateurs, vriend(inn)en en belangstellenden zijn binnengekomen. 

Jaarrekening 2015
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Werkzaamheden

Roze Viering 2015 

Op zondag 31 mei 2015 vierden we de provinciale roze viering in de Jacobikerk te Wommels (Terp 19 

8731 AX) in een Dienst van Schrift en Tafel met als thema: ‘Verhalen vertellen’. Voorganger was ds. 

Harrie Strubbe, organist en cantor: Doeke van Wieren, m.m.v. Gelegenheidskoor. Na de viering was er

ruim gelegenheid voor ontmoeting.

Voorbeden

We kunnen U niet domweg bidden, God,

om aan de oorlog een eind te maken;

want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt

dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden,

bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen U niet domweg bidden, God,

om een eind te maken aan de hongersnood;

want U hebt ons de middelen al gegeven

om de hele wereld van voedsel te voorzien

als we er maar eens wijs gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, God,

om een eind te maken aan ziekten,

want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven

waarmee we geneesmiddelen en therapieën kunnen uitdenken,

als we er maar eens constructief gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, God,

om een einde te maken aan de wanhoop,

want U hebt ons de macht al gegeven

om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken,

als we die macht maar rechtvaardig gebruikten.

We kunnen U niet domweg bidden, God,

om vooroordelen uit te roeien,

want u hebt ons al ogen gegeven

om in ieder mens het goede te zien,

als we er maar eens juist gebruik van maken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, God,

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,

om te doen, in plaats van alleen te bidden,

om te worden, in plaats van louter te wensen.

God van liefde en trouw, vergeef ons onze tekortkomingen,

blijf bij ons met uw waarheid en vrede,

en zegen ons op onze levensweg.

Amen
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Voorlichtingsactiviteiten

In 2015 is er projectmatig samengewerkt met bestuur en vrijwilligers van het  COC Groningen-

Drenthe, met name omdat die organisatie een nieuwe Werkgroep Geloof & Levensbeschouwing is 

gestart. (zie www.cocgd.nl/geloof). De Friese werkgroep heeft expertise en materiaal aan de nieuwe 

werkgroep beschikbaar gesteld en op 3 oktober 2015 meegewerkt aan een lezing (locatie: Galerie 

Mooi-Man) over LHBT-emancipatie in de kerken en geloofsgemeenschappen in Noord-Nederland. We

hopen dat de interprovinciale samenwerking verder zal groeien.

De werkgroep belegde drie voorlichtingsbijeenkomsten met de leiding, leden en vrienden van de 

Gemeenschap van Christus te Zwaagwesteinde. Het wereldwijde kerkgenootschap Community of 

Christ zet belangrijke stappen in het omarmen van seksuele diversiteit binnen de geloofsethiek van 

de geloofsgemeenschap. Ook aan die wereldwijde beweging hebben we een kleine bijdrage kunnen 

leveren.

5



Aan het jaareinde ontvingen we nieuwe voorlichtingsaanvragen voor 2016; belangrijkste onderwerp: 

Het zegenen van levensverbintenissen.

Roze Lezing 2015

Op zondagmiddag 18 oktober organiseerde de werkgroep de Roze Lezing 2015 in Klooster Karmel te 

Drachten onder de titel “Iedereen is anders, gelukkig wel!”. De sprekers/inleiders Heleen de Boer, 

voorzitter van het LKP en Marianne Welten medewerker voorlichting & beleid LKPj hebben de actuele

stand van zaken en het belang van het werk in het kader van de LCC Plus Projecten toegelicht en 

hierover met het publiek (30) een levendige discussie gevoerd. De LCC Plus organisaties bestaan uit 

de volgende organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met 

middelen van het Ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in 

Nederland en in het buitenland bevorderen (zie www.lccprojecten.nl). Vooral de ervaringen van de 
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projectmedewerkers met en door face-to-face contacten met deelnemers aan de 10e assemblee van 

de Wereldraad van Kerken in 2013 in Busan Zuid-Korea hebben bijzonder veel indruk gemaakt op de 

aanwezigen. 

Wim Schrijver noteerde in de Leeuwarder Courant van 19 oktober 2015 (zie: 

http://www.dekrantvantoen.nl/)  : “De Boer vertelde van de Assemblee van de Wereldraad van 

Kerken in Zuid-Korea twee jaar geleden en hoe daar, ondanks de verschillende visies, unaniem een 

verklaring werd aangenomen dat kerken een veilige plek moeten zijn voor homoseksuelen en dat 

daar de dialoog moet worden aangegaan. Ook voor de kerken in Nederland is dat een blijvende 

opdracht, benadrukte ze. De bijeenkomst (in Drachten) werd afgesloten met een vesper, onder 

leiding van werkgroep lid Ulbe Tjallingii die als theoloog en kerkmusicus ook de begeleiding van de 

samenzang voor zijn rekening nam. ‘Liefde vraagt ons om ontferming  tegen wie haar vlammen dooft.

Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf geloof’, zo klonk het.”

Kerstontmoeting vriend(inn)en/donateurs 2015

Op zondagmiddag 27 december 2015 vierden wij voor de zevende keer een Kerstfeest voor de 

vriend(inn)en/ donateurs van de werkgroep. In de 12e -eeuwse Maartenskerk te Boazum ontmoeten 

we 35 deelnemers en genoten van het Kerstverhaal ‘De wize riken út it noarden’ (Wytske Bakker 

Veninga, 1989), solozang van sopraan Anneke Okkerse en samenzang bij het prachtig gerestaureerde 

Knol-orgel.  De kerk was in zeer sfeervolle kerststemming  ingericht en we hebben met bewondering 

gekeken naar het wereldbefaamde fresco ‘Majestas Domini’ in het koor van de kerk (zie verder: 

www.kerkboazum.nl). Aansluitend aan deze viering in de kerk zaten we aan een voortreffelijk 

Kerstdiner in It Dielshûs yn Wommels. We memoreerden het heengaan van oud-bestuurslid Meino 

Deinum, tien jaar geleden in 2005.

Vooruitblik

Roze Viering 2016

Het bestuur van de Petrus en Paulusparochie Heerenveen heeft de Heilige Geestkerk te Heerenveen 

beschikbaar gesteld voor de provinciale roze viering in 2016. Na overleg is afgesproken dat de viering 

op zondagmiddag 5 juni 2016 om 15.30 uur in die kerk zal plaatsvinden. Het RK koor Spirit of Joy en 

pastoor Peter van der Weide (Sneek) zullen aan de viering hun medewerking verlenen. Het thema 

van de viering luidt: ‘Ware schoonheid’ (n.a.v.  Hooglied 8, 5-7 en 1 Korintiërs 13, 4-7).

Jubileum 2017

Het stichtingsbestuur heeft een voorlopig programma ontworpen voor de viering van het 25-jarig 

bestaan van de werkgroep in het jaar 2017. Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 10 juni 2017 een 

feestelijke bijeenkomst/receptie te houden, waarin we een jubileumboek presenteren.

Op zondagmiddag 11 juni 2017 zal er een bijzondere roze viering worden gehouden in de Mariakerk 

in Buitenpost, dezelfde kerk waar in 1993 de eerste Friese provinciale roze viering plaatsvond.
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De dichter, theoloog en predikant Sytze de Vries zal voor het jubileum 2017 een nieuw lied schrijven 

en hij heeft de werkgroep toestemming gegeven om het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ te laten 

vertalen in het Frysk. De Vries schreef dit lied ter gelegenheid van  de kerkelijke overeenkomst inzake 

anti homogeweld  (2013) en het is gepubliceerd in de bundels ‘ Liefste lied van overzee’ en ‘Coming 

out Churches’.

Ulbe Tjallingii, secretaris

Deinum, 16 januari 2016

www.werkgroepgh.nl

8


