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INLEIDING 

De (stichting) Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland heeft in 2013 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. 
De werkgroep bestond in 2013 uit Alex Riemersma (voorzitter), Ulbe Tjallingii (secretaris), Chris 

Kuitert (penningmeester) en Jan Henstra (lid). M.i.v. van 22 februari 2014 heeft Alice Drahn de functie 

van penningmeester overgenomen van Chris Kuitert. We bedanken Chris voor zijn inzet voor het werk 

gedurende de afgelopen zeven jaren. 

De werkgroep mag voortdurend rekenen op hartelijke samenwerken met vele kerken en kerkelijke en 

maatschappelijke organisaties in Friesland, m.n. Solidair Friesland en de Raad van Kerken Fryslân. 

 

VOORLICHTING 

Plaatselijke protestantse gemeente staan voor de vraag of zij in hun plaatselijke regelingen willen 

vastleggen dat het zegenen van homorelaties gevierd kan worden. In 2013 hebben we naar aanleiding 

van deze vraag in de protestantse gemeenten te Buitenpost, Veenwouden en Sexbierum 

voorlichtingstrajecten uitgevoerd bestaande uit diverse gesprekken, die zich verbreden in de 

betreffende geloofsgemeenschap: de gesprekken beginnen met een kleine delegatie van de 

gemeente (predikant, voorzitter), gevolgd door één of meer gesprekken met de kerkenraad en 

voorlichting op een gemeenteavond. Onze adviezen zijn erop gericht om in deze 

voorlichtingstrajecten steeds de hele kerkelijke gemeente op de hoogte te houden van de inhoud van 

de gesprekken, via het kerkblad en via themadiensten. Onderdeel van de voorlichting is ook het 

advies om in de plaatselijke regeling nadrukkelijk op te nemen dat de kerkelijke ambten open zijn 

voor alle gemeenteleden, ongeacht seksuele geaardheid of levensstijl. 

 

ROZE VIERINGEN 

De jaarlijkse provinciale roze viering vond plaats op zondag 9 juni 2013 in de Grote of Jacobijnerkerk 

te Leeuwarden, voorganger ds. Reinier Nummerdor, thema:  ‘Geroepen om sámen te leven’. In een 

zeer volle kerk vonden we een schuilplaats en inspiratie en genoten we van het grote 

gelegenheidskoor. Deze roze viering stond in het teken van de woorden van Jezus: ‘Iedereen die de 

wil van God doet is mijn broer en zuster en moeder’, Markus 3, 35. De lezing uit het Markusevangelie 

gaat over de relatie van Jezus met zijn familieleden en vrienden, in het licht van het Koninkrijk. Wie 

‘uit de kast’ komt, vanwege een bijzondere geaardheid, doet dat vaak eerst bij vrienden en 

familieleden. Want daar zoek je steun en verbondenheid. De één ontmoet begrip en liefde, de ander 

afwijzing of verdriet. Er is veiligheid en geborgenheid, maar uitkomen voor je identiteit kan relaties 

ook verstoren en onder spanning zetten. We hebben elkaar nodig om een begaanbare weg te vinden. 
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De kerk wil een veilige haven zijn voor mensen van allerlei kleuren en talenten. Woord en Sacrament 

mogen ons bemoedigen en de weg wijzen naar het Koninkrijk. 

In 2014 vieren we de provinciale roze dienst in de RK kerk van Dokkum op zondag 25 mei en in 2015 

in Wommels ( zie voor verdere info onze website). 

 

ROZE LEZING 

De roze zondag vormde één van de programmaonderdelen van de Friese Roze Week 2013 

(www.homoplatformfryslan.nl), die als thema droeg: ‘Roze in de zorg’. Een ander onderdeel van die 

roze week werd ook door ons georganiseerd, nl. de Roze Lezing. Ds. Klaas van der Kamp, secretaris 

van de Raad van Kerken Nederland sprak  op zaterdag 8 juni in de Waalse Kerk te Leeuwarden onder 

de titel ‘Als theologie haar onschuld verliest … , kerken en geweld tegen homo’s’. Hij ging daarbij in 

op de verantwoordelijkheid van de kerken wereldwijd om een duidelijk standpunt tegen geweld in te 

nemen en goede ambassadeurs te zijn voor die geweldloosheid. De aanleiding voor dit onderwerp 

was de kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s, die twee jaar eerder door een aantal kerken 

is ondertekend. De tekst van de Roze Lezing van ds. van der Kamp is te lezen op de website van de 

werkgroep. 

 

PUBLICITEIT 

In 2013 is het ons gelukt om de website van de werkgroep (www.werkgroepgh.nl) een nieuwe lay-out 

te geven, een belangrijke visitekaart en vindplaats. Tegelijk hebben we geïnvesteerd in het online 

plaatsen van de belangrijkste delen van het werkgroep-archief, te weten: Materiaal betreffende roze 

vieringen, voorlichtingsmateriaal, spirituele teksten en wegwijzers naar vindplaatsen van goede 

teksten, belangrijke partners en organisaties en hulpbronnen. 

  

VRIENDSCHAP 

Sinds jaar en dag is een groep van donateurs en vriend(inn)en aan de werkgroep verbonden. Wij 

houden elkaar in het oog en dragen zorg voor elkaar als dat nodig is. Jaarlijks organiseren we op 27 

december voor en met deze groep een Kerstontmoeting. In 2013 waren we samen in Grou, een mooie 

kerstviering  in de Pitertsjerke en een gezellig kerstmaaltijd in een plaatselijk restaurant. Tijdens de 

viering hebben we drie vrienden herdacht die in het jaar 2013 overleden zijn. 

 

TOEKOMST 

De werkgroep heeft een begin gemaakt met het plannen en begroten van het 25-jarig bestaan van de 

werkgroep in het jaar 2017. Eén van de voornemens is het samenstellen van een boek over het werk 

van onze werkgroep, met aandacht voor de voorgeschiedenis: Voorlichting door de werkgroep Geloof 

en Levensbeschouwing vanuit het COC in de jaren tachtig en negentig, een overzicht van 25 jaar 

voorlichting en roze vieringen en diverse interviews met relevante personen. We nemen ons voor om 

de provinciale viering in dat jubileumjaar extra aandacht te geven en houden de mogelijkheid open 

dat we die mogen organiseren in het kader van de landelijke Roze Zaterdag. 

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. 
Ulbe Tjallingii, secretaris 

Deinum, 22 februari 2014 

www.werkgroepgh.nl 

http://www.homoplatformfryslan.nl/
http://www.werkgroepgh.nl/
http://www.werkgroepgh.nl/

