
Jaarverslag 2020
Stichting Werkgroep

Geloof en
Homoseksualiteit

Friesland

Het bestuur van de werkgroep bestaat op  31 december 2020 uit:
Alex Riemersma, voorzitter
Ulbe Tjallingii, secretaris
Alice Drahn, penningmeesterJan Henstra,  lid
Bonne Doller, lid

In het jaar 2020 vergaderde het bestuur van de werkgroep op
25 januari
29 februari
14 maart (geannuleerd vanwege corona)
8 juli
5 & 19 september

Onderstaande activiteiten hebben vanwege de coronarichtlijnen van de rijksoverheid niet of 
nauwelijks plaats kunnen vinden:

Voorlichting, activtiteiten 2020:
 Gomarus-college, Groningen , netwerk bijeenkomst diversiteit, 29 februari 2020
 Regenboogviering Bovensmilde Drenthe 22 maart 2020
 Studiemiddag met Friese Kerken en GGZ 27 maart “Durf jij de regenboogvlag op de kerktoren

te plaatsen? Seksuele diversiteit in de geloofsgemeenschappen in Fryslân.”
 ‘The Action’ Solidair Friesland, workshop LHBTQ en middelbare scholen, 2 april 2020
 Ikkenje.nl:  18 april 2020 netwerkmiddag te Vriescheloo (gerealiseerd via Zoom)
 Viering en workshop op Coming out Day 10 oktober 2020
 Provinciale Friese Kerkendag 25 oktober 2020 te Joure
 Kerstontmoeting met de vrienden/donateurs (aantal = 85) van de werkgroep 27 december 

2020

Vieringen
In januari 2020 hebben we de voorbereidingen voor de Regenboogviering op Roze Zaterdag 20 juni 
2020 zo goed als rond: Thema: Ken je mij!. Alle medewerkers zijn geregeld: voorgangers, musici, 
vrijwilligers. De liturgie is goeddeels gereed, het wordt een oecumenische Agape-viering. Het overleg 
met de Gemeente Leeuwarden, organisator van de Roze Zaterdag 2020, verloopt uitstekend. We 
begroten de kosten voor deze bijzondere Regenboogviering 2020 op € 6000,-. Waarschijnlijk is er 
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vanuit de gemeente enig budget voor de Regenboogviering, die een landelijke en internationale 
uitstraling geniet. De werkgroep betrekt zoveel mogelijk Friese kerken bij de Regenboogviering, met 
name via de Raad van Kerken in Fryslân. In maart de definitieve liturgie vastleggen en daarna enkele 
generale repetities. We onderzoeken de mogelijkheid om TV Omrop Fryslân de viering te laten 
uitzenden. Samenwerking loop ook via www.geloveninleeuwarden.nl

PROJECTEN

I. Vraaggesprek

We zien, vanwege coronaonzekerheden, af van een 10 oktober ‘comingoutday’ activiteit en/of viering.
In plaats daarvan realiseren wij een ‘ Interview van twee generaties ‘uit de kast’’: een vraaggesprek 

met Jan Wouda, founding father van de werkgroep, die op 12 september 80 jaar wordt en met Peter 
Hoek uit Delfzijl. De tekst van het vraaggesprek is gepubliceerd op de website van de werkgroep 
www.werkgroepgh.nl

II. HBO-onderzoek
Het bestuur overlegt met Hogeschool Stenden-NHl over het opzetten van een onderzoek naar LHBTQ
& levensbeschouwing in Fryslân d.d. 2020.

III. Euroconferentie LHBTQ

In samenwerking met het het LKP (Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging | lkp-web.nl)

werkt onze Friese werkgroep acrtief mee aan de voorbereiding en uitvoering van: 

Conferentie European Forum of LGBT Christian groups 2021
Strong Voices! 3 – 9 mei 2021 

LHBTI-vrije zones in Polen, de Nashville verklaring in Nederland,
bovengemiddeld suïcide onder transgenders in heel Europa,
bestrijding van ‘niet-traditionele familierelaties’. Europa is nog lang
niet overal een veilige plek voor LHBTI1-personen en in sommige
gebieden wordt het klimaat zelfs slechter. Tegenover de nationalistische stemmen in Oost en West 
Europa  die uitsluiten, willen we een Sterke Stem laten horen. Het is ons geloof dat God omziet naar 
de zwakken en onderdrukten in de samenleving en daartoe christenen, kerken en organisaties 
oproept om te zien naar elkaar en niemand uit te sluiten. 

Achtergrond: Het ‘European Forum of LGBT Christian groups’ (kortweg: het Forum) is een 
internationale koepelorganisatie die binnen Europa christelijke LHBTI-groepen wil helpen en 
ondersteunen in hun activiteiten voor emancipatie en sociale acceptatie zowel binnen als buiten de 
kerken. Het Forum bestaat al 38 jaar en omvat meer dan 45 groepen uit ca. 25 verschillende 
Europese landen. Meer informatie over het Europees Forum vindt u op de website van het Forum: 
www.euroforumlgbtchristians.eu 

Jaarlijks ontmoeten deze organisaties elkaar, meestal rond Hemelvaart. Tot op heden is deze 
conferentie vijf keer in Nederland geweest (1984, 1991, 1995, 2003 en 2012). In 2021 mag Nederland
opnieuw het gastgevende land zijn. Op dit moment neemt een samenwerkingsverband van een 
aantal Nederlandse LHBTI-organisaties, o.a. de stichting LKP, de koepel van de christelijke LHBTI-
beweging, de vereniging ChristenQueer en de stichting Verscheurd, het voortouw in de organisatie 
van de conferentie in 2021. Deze organisaties werken in Nederland samen onder de naam ‘LCC-plus 
projecten’ www.lccprojecten.nl/

1 LHBTI staat voor: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en Intersekse personen. 
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Website 
Ons Jubileumboek ‘Heel de mens’2017 is in pdf beschikbaar gekomen via www.werkgroepgh.nl

Jaarrekening 2020 en begroting 2021:

Stg. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Financiële paragraaf
Exploitatie Begroting Realisatie Begroting

2021 2020 2020
Inkomsten

Voorlichting 0,00 0,00 0,00
Kerken donaties 1.800,00 655,00 1.800,00
Giften vrienden 300,00 102,50 300,00
Regenboogviering 2020 donaties 100,00 -                    100,00
3de Kerstdag 900,00 -                    900,00
Diversen 100,00 -                    100,00
Totaal inkomsten 3.200,00 757,50 3.200,00

Uitgaven

Bankkosten 200,00 125,93                200,00
Voorlichting 100,00 70,33                 100,00
Regenboogviering 2020 1.000,00 57,19                 1.000,00
3de Kerstdag 1.400,00 -                    1.400,00
PR/Website/Drukwerk 400,00 840,04                400,00
Reiskosten 200,00 68,78                 200,00
Overig/kruisposten 200,00 36,00-                 200,00
Exploitatiesaldo -300,00 368,77-              -300,00

Totaal uitgaven 3.200,00 757,50 3.200,00

Balans 1-1-2021 31-12-2020 30-12-2019

ING rekening-courant 2.800,92 2.800,92 3.169,69
ING spaarrekening 725,34 725,34 725,34
ASN spaarrekening 5.633,87 5.633,87 5.632,41
Totaal geldmiddelen 9.160,13 9.160,13 9.527,44

Leeuwarden, 25 februari 2021
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