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Het bestuur
Het bestuur vergaderde 2018 vijf keer. Er is daarnaast flink genetwerkt om gestelde doelen te kunnen
bereiken: met Contrario, CHJC-Noord, het LKP, Friese Raad van Kerken, de nieuwe PKN-classis-
Friesland, COC-werkgroep Geloof en Levensbeschouwing in Groningen en Drenthe, COC-Fryslân, 
European Forum of LGBT Christian Groups, kerken en personen.

Op 29 november overlegde de werkgroep in Drachten met de COC-werkgroep Geloof en 
Levensbeschouwing in Groningen en Drenthe over: Nauwere samenwerking op het gebied van 
voorlichting aan kerken, coördinatie van gespreksgroepen, het realiseren van een regenboognetwerk 
in Noord Nederland. Het ligt in de bedoeling om op 18 mei 2019 een expertmeeting te houden over 
deze onderwerpen en daarna concrete plannen te presenteren. Ter voorbereiding op deze plannen 
gaat de werkgroep in Friesland onderzoeken of er vraag is naar een gespreksgroep voor jongeren.

De werkgroep neemt op 29 maart 2019 deel aan de netwerkbijeenkomst oecumenische provinciale 
werkgroepen van de Raad van Kerken Fryslân.

Kerken
In de PKN-synode stond het homohuwelijk, als huwelijk óf als levensverbintenis, weer op de agenda: 
Opnieuw werd gediscussieerd over de (on)gelijkwaardigheid van relaties in het licht van de Bijbel en 
het vreemde onderscheid tussen zegenen en inzegenen.

Rond de kerstdagen doemde in Nederland de ‘Nashville-verklaring’ op: daarover meer in 2019.

Kring van vrienden en vriendinnen
De werkgroep houdt contact met een groep vrienden en vriendinnen (momenteel betreft het 85 
adressen) en jaarlijks vieren we samen een Kerstfeest op 27 december. In 2018 waren we te gast in de
Doopsgezinde kerk in Heerenveen. Ds. Pieter Post ging voor in een sfeervolle Kerstviering, waarna het
gezelschap genoot van een heerlijk Kerstdiner (45 deelnemers).

Roze viering
Op zondag 17 juni 2018 vierden we de jaarlijkse provinciale Roze Viering in de Piterstsjerke yn Grou. 
De gastgemeente de Protestantse Kerk te Grou-Irnsum regelde een bijzonder gastvrije ontvangst en 
had kerk prachtig versierd passend bij het thema: ‘De wind in de zeilen’. Ds Reinier Nummerdor ging 
voor in de dienst in een volle kerk. Muriël Seinen musiceerde prachtig op de hobo.

De werkgroep is al begonnen met de voorbereidingen voor de 
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1. Provinciale Regenboogviering 16 juni 2019 Hervormde Kerk te Hollum (Ameland)
2. Regenboog-pride-viering op 27 juni 2020, Roze Zaterdag in Leeuwarden

We hebben besloten om voortaan te spreken van ‘Regenboogviering’ i.p.v. Roze Viering.

Voorlichting
Ulbe heeft op 16 maart in het kader van de workshop The Action (activiteit uitgaande van Solidair 
Friesland en de Friese Raad van Kerken) met een Atheneum-klas van Comenius een informatief en 
persoonlijk gesprek gevoerd. Op 12 april gaf Ulbe een diepte-interview gegeven aan studente Heleen 
van Beusekom (UU) scriptie over homoseksualiteit en voorgangers. Op 7 juni hebben Bonne en Ulbe 
een voorlichtingsavond verzorgd bij de commissie Relaties en Kerk van de PKN Garyp.

De werkgroep werkt aan de voorbereiding voor een studiedag voor pastores en geestelijk verzorgers 
op 11 oktober 2019.

Financiën
De penningmeester verzorgde de financiële huishouding en verantwoording. Het jaar 2018 is 
afgesloten met een reserve van € 9655,- (2017= € 8720,-)
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De werkgroep heeft in het kalenderjaar 2018 

 kennis genomen van de Master-scriptie van Anne de Groot: “Uit de kast, uit de kerk?”
 kennis genomen van het boek ‘Kom tot de vader, kom zoals je bent - Visie op 

homoseksualiteit in het licht van de Bijbel’ van auteur: Jojanne van Aalst 
 kennis genomen van de scriptie ‘Nét een gewone dominee!’ Over kerk, ambt en 

homoseksualiteit binnen de PKN’ auteur Heleen van Beusekom
 kennis genomen van het boek ‘Praat er maar niet over’ van auteur Teus Dorrepaal
 lidmaatschap van European Forum of LGBT Christian Groups in overweging genomen.
 de nieuwe privacywetgeving toegepast op archief, website en correspondentie
 geïnformeerd bij predikantsopleidingen of er in het curriculum aandacht is voor LHBTQ-

thema’s: Het LKP houdt hier een vinger aan de pols.
 een nieuw postadres gekregen i.v.m. de verhuizing van de secretaris

Oosterbierum, 21 januari 2019

Namens de werkgroep,

Ulbe Tjallingii, secretaris
Eilânswei 20, 8854 AV Oosterbierum, info@werkgroepgh.nl
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