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Stichting Werkgroep Geloof 

en Homoseksualiteit Fryslan 

BESTUUR 

 

Het bestuur bestaat uit Alice, Alex, Bonne, Jan, Ulbe 

en Jaco, die in 2019 als bestuurslid is toegetreden. Zie 

ook: zie www.werkgroepgh.nl.  

In 2019 vergaderde het bestuur 10 keer. 

 

WERKZAAMHEDEN 

 

De Regenboogviering Ameland 16 juni 2019 droeg als thema “WELKOM” en dat werd 

door de kerken van Ameland in daden omgezet door ons super welkom te heten in de kerk te 

Hollum voor de sfeervolle viering. Ds. Sijbrand Alblas, predikant van de hervormde gemeente 

en pionier ter plaatse ging voor in de dienst. De kerk was met meer dan 120 mensen goed 

gevuld. De gemeente was is grote getale aanwezig (en ook een aantal toeristen) en ook de 

vaste vrienden en vriendinnen van de WGH (“van de wal”) waren zeer goed 

vertegenwoordigd.” De kerk was heel mooi aangekleed door de plaatselijke commissie.  

De lunch in de nieuwe locatie van de pioniersplek “De Plaats” was een zeer geslaagd 

ontmoeting. 

 

We hebben ook in 2019 voorlichting gegeven aan jongeren via het project “ The Action”, van 

de Sint Vitusparochie Leeuwarden en Solidair Friesland. Dit project is in 2017 voor het eerst 

uitgevoerd in de aanloop naar ‘The Passion’ en staat voor 2020 ook weer ingepland. 

 

Vrienden en vriendinnen van de werkgroep brengen we jaarlijks samen voor een 

Kerstontmoeting, in 2019 bezochten we de St. Vituskerk in Stiens. Een rondleiding en 

kerstviering werd gevolgd door een dineren Vrouwenparochie. Aantal deelnemers 50. 

 

Regenboogviering op Roze Zaterdag 2020 te Leeuwarden: We werkten in 2019 aan de 

voorbereiding van deze landelijke viering: We hebben de viering in Venlo op 29 juni 2019 

bijgewoond. Voor Leeuwarden2020: Musici en kerkgebouw zijn gereserveerd, begroting is 

gereed. De gemeente Leeuwarden draagt financieel bij en bij het Menno Mulderfonds is een 

subsidieaanvraag ingediend. Een studiemiddag voor pastores ter voorbereiding van de 

Regenboogviering 2020 gepland op 15-11-2019 ging niet door wegens gebrek aan 

deelnemers. We doen een nieuwe poging op 6 maart 2020. De Raad van Kerken Fryslân 

werkt mee aan de Regenboogviering 2020. Diverse personen hebben hun medewerking 

toegezegd. 

 

SAMENWERKING 

 

Netwerk en partners: De werkgroep is mede-initiatiefnemer van de nieuwe 

Regenboogcoalitie Noord Nederland, die in 2019 met subsidie van het Rijk (via de LCC-

projecten van het LKP) de website www.ikkenje.nl heeft gerealiseerd. Op dat platform zijn 

werkgroepen, Regenboogviering en activiteiten actueel in beeld. De Regenboogcoalitie NNL 

http://www.werkgroepgh.nl/
http://www.ikkenje.nl/


houdt jaarlijks twee fysieke netwerkbijeenkomsten waar we aan meedoen (in 2019 op 18 mei 

en 9 november). E.e.a. heeft publiciteit gekregen in regionale dagbladen. 

 

Het LKP is onze landelijke partnerorganisatie. Regionaal blijven we samenwerken met de 

Raad van Kerken Fryslan, Solidair Friesland, Classis Fryslan PKN en COC Friesland 

(brainstormsessie in januari 2019). Internationaal werken we zo nu en dan samen met het 

European Forum of LGBT-Christians. Zie ook: 

 

Wijdekerk.nl 

Ikkenje.nl 

LKP-web.nl 

lgbtchristians.eu 

 

FINANCIËN 

 

Via de bijdragenadvieslijst van de PKN wordt ons werk onder de aandacht gebracht van de 

diaconieën van de PKN-kerken in Friesland. Een aantal van hen besluit ons financieel te 

steunen. Dit is de financiële verantwoording van ons werk in 2019: 

 

 

Stg. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Financiële paragraaf

Exploitatie Begroting Realisatie Begroting

2020 2019 2019

Inkomsten

Voorlichting 0,00 0,00 0,00

Kerken donaties 1.800,00 1.825,00 1.700,00

Giften vrienden 300,00 277,50 300,00

Regenboogviering 2020 donaties 100,00 62,90 400,00

3de Kerstdag 900,00 875,00 400,00

Diversen 100,00 64,70 300,00

Totaal inkomsten 3.200,00 3.105,10 3.100,00

Uitgaven

Bankkosten 200,00 151,51 200,00

Voorlichting 100,00 0,00 300,00

Regenboogviering 2020 1.000,00 798,03 500,00

3de Kerstdag 1.400,00 1.319,28 900,00

PR/Website/Drukwerk 400,00 524,64 400,00

Reiskosten 200,00 257,64 200,00

Overig/kruisposten 200,00 185,45 200,00

Exploitatiesaldo -300,00 -131,45 400,00

Totaal uitgaven 3.200,00 3.105,10 3.100,00

Balans 1-1-2020 31-12-2019 31-12-2018

ING rekening-courant 3.169,69 3.169,69 3.301,14

ING spaarrekening 725,34 725,34 725,15

ASN spaarrekening 5.632,41 5.632,41 5.629,36

Totaal geldmiddelen 9.527,44 9.527,44 8.719,98



 

Vooruitblik: in 2020 zal het meeste werk verzet worden in de voorbereiding en uitvoering van 

de Regenboogviering op landelijke Roze zaterdag 20 juni 2020 Leeuwarden. 

 

Goedgekeurd: 2 april 2020 

Info@werkgroepgh.nl 

www.werkgroepgh.nl 
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