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Stichting Werkgroep 

Geloof en 

Homoseksualiteit 

Friesland 

Jaarverslag 2022 
Bestuur en personen 

Op dit moment (1-2-2023) bestaat het bestuur van de stichting uit: Jan Henstra, Alice Drahn 

(penningmeester), Bonne Doller en Ulbe Tjallingii (secretaris). Bij de activiteiten van de werkgroep 

zijn vele vrijwilligers actief. Alex Riemersma nam in december 2022 afscheid als voorzitter van de 

werkgroep, hij bekleedde deze functie ruim 10 jaar. In oktober 2022 overleed onze oud-voorzitter 

Nettie Schrama op de leeftijd van 80 jaar. 

Vieringen 

Op zondag 26 juni 2022 vierden we onze provinciale Regenboogviering in de kerk van de Verenigde 

Christelijke Gemeente Dokkum, met als thema: ”Kinderen van God”. Janneke Kerkhof en Ulbe 

Tjallingii gingen voor in deze bijzondere dienst van Schrift en Tafel. We zongen het gemeente-lied: 

Tot U, Heer, is ons hart gericht; 

hier zijn wij open voor Uw licht. 

Gij geeft ons kracht voor stilt’ en strijd; 

komt tot ons, Eew’ge, in de tijd. AMEN 

De collecte bestemden we voor het caravan project van de Vincentius Vereniging Dokkum: De 

caravan, geschikt voor max 6 personen, net vernieuwd, staat op Camping Klein Zwitserland te 

Burgum. Mensen, gezinnen, met een kleine beurs kunnen worden aangemeld om er een weekje 

tussen uit te gaan. 

Vierend en zingend voelden we de diepe verbondenheid met God en medemensen wereldwijd. 

Ontroerd ontvangen we samen veelkleurig de zegen: 

In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 
in de vrijheid geplaatst door het Woord, 
in het licht gesteld door Gods liefde, 
gaan we op weg,  
omvat door de zegen, om te zijn tot een zegen.  
 
Moge de almachtige God zijn zegen op ons leggen 
en ons met zijn hand beschermen. 
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Moge God het licht van zijn Aangezicht 
over ons laten schijnen 
en ons met zijn overvloedige genade behartigen. 
 
Heer, zie naar ons en leg in ons uw Vrede. 
 
Zegene ons de almachtige God: 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 

 
De jaarlijkse kerstontmoeting, met name voor onze groep van vrienden en vriendinnen en donateurs, 

organiseerden we in 2022 in samenwerking met het bestuur van COC-Friesland. We hielden een 

mooie viering in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden met aansluitend een Kerstdiner in de Koperen 

Tún. Dertig personen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. 

Aan het eind van het jaar zonden we een uitnodiging naar de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân 

om samen de provinciale regenboogviering 2023 voor te bereiden. Die uitnodiging is inmiddels 

hartelijk aangenomen. 

Voorlichting 

Op 9 mei 2022 hielden we in Damwoude een voorlichtingsgesprek met enkele pastores uit 

Noordoost Fryslân. Onze uitnodiging was verzonden naar zoveel mogelijk kerken, 

geloofsgemeenschappen, pastores en vrijwilligers in NO-Fryslân om van gedachten te wisselen over 

het thema van de aanstaande Regenboogviering 2022 (26 juni in Dokkum): Iéder mens is een kind 

van God. Hoe is de kerk, in het licht van de Bijbel, een veilige mienskip voor alle mensen? Is ons 

beleid en ons pastoraat goed afgestemd op een inclusieve en open geloofsgemeenschap? 

In het kalenderjaar 2022 hebben we voorlichtingsgesprekken gevoerd met twee protestantse 

gemeente in Fryslân. Deze gesprekken krijgen hopelijk een vervolg in concreet regenboogbeleid in 

deze gemeente: een veilige kerk voor iedereen. 

Op 17 september vergaderden we binnen en samen met het Regenboognetwerk Noord Nederland 

(www.ikkenje.nl), een platform om elkaar te informeren over evenementen en activiteiten.  

Financiën 

Jaarlijks staat ons werk vermeld op de ‘bijdragenadvieslijst PKN’ op basis waarvan de kerken een gift 

aan onze stichting kunnen overmaken.  

In 2022 ontving de Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland van de erven Nettie 

Schrama een legaat ter waarde van € 3500,-. 

Hier volgt de jaarrekening 2022 en de begroting 2023: 

 

http://www.ikkenje.nl/
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Goedgekeurd d.d.: 1 februari 2023 
 

Ulbe Tjalllingii, secretaris 
 

 
 
 
 

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland 
bank:  NL 36 INGB 0007 5503 37 

{ ANBI=814623165 } 
Correspondentie:: info@werkgroepgh.nl 

Stg. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Exploitatieoverzicht en begroting

Begroting Realisatie Begroting 

2023 2022 2022

Inkomsten

Voorlichting -                         -                         -                         

Kerken 1.100,00                  840,00                     1.800,00                  

Giften Vrienden 200,00                     67,50                      200,00                     

Legaat N. Schrama (31.12.2022) -                         3.500,00                  

Regenboogviering/Roze Viering 500,00                     -                         200,00                     

3de Kerstdag 500,00                     500,00                     900,00                     

Diversen 250,00                     275,00                     100,00                     

Totaal inkomsten 2.550,00                5.182,50                3.200,00                

Uitgaven

Bankkosten 200,00                     177,19                     200,00                     

Voorlichting/Lezing/Studie 100,00                     -                         100,00                     

Regenboogviering/Roze Viering 350,00                     373,48                     300,00                     

3de Kerstdag 1.300,00                  1.258,95                  1.400,00                  

PR/Site/Drukwerk 600,00                     706,63                     200,00                     

Reiskosten 350,00                     364,80                     100,00                     

Overig/Vergaderkosren 100,00                     65,70                      100,00                     

Exploitatiesaldo -450,00                  2.235,75                800,00                   

Totaal uitgaven 2.550,00                5.182,50                3.200,00                

Balans 1-1-2023 31-12-2022 31-12-2021

ING rekening courant 5.621,55 5.621,55 3.385,80

ING spaarrekening 725,34 725,34 725,34

ASN spaarrekening 3.623,01 3.623,01 3.633,90

Totaal geldmiddelen 9.969,90 9.969,90 7.745,04


