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Symposium: Oud en Nieuw, doorstromen van kracht! 

 

Al voor de zomervakantie begonnen de voorbereidingen voor het symposium dat op 28 

november 2004 zou worden gehouden. In klein comité kwam een werkgroepje, bestaande uit 

Nettie Schrama, Nettie Groeneveld, Meino Deinum en Lenie Lap met grote regelmaat bijeen.  

 

Als thema werd gekozen voor “Oud en Nieuw”. Een moment, een soort keerpunt in het leven 

van ieder mens. Zo zou ook de invoering van het “Homohuwelijk” een keerpunt genoemd 

kunnen worden. In het archief zat een krantenartikel (21 juli 2001) over het huwelijk van ds. 

Ynte de Groot en zijn partner Douwe Anne Walsma. Deze twee heren werden door de beide 

Nettie’s benaderd en zij gaven aan een bijdrage te willen leveren aan ons symposium. 

De locatie was snel gevonden: Het dorpshuis van Raerd, gemeente Boarnsterhim.  

 

Na overleg kon ook de kerk gebruikt worden om net als vorig jaar af te sluiten met een 

muzikaal gedeelte. Hiervoor moest natuurlijk nog wel nader overlegd worden met Froukje 

Hernamdt. Ook dit liep van een leien dakje. Een prachtig concert werd ten gehore gebracht, 

Ulbe Tjallingii gaf nog enkele solo`s weg op het mooie van Dam orgel.  

 

Het geplande cabaret had meer voeten in de aarde. Het zelf schrijven en regisseren bleek een 

vak apart. Doch, een week voor de 28
ste

 had ook dit vorm gekregen!  Het cabaret bestond uit 

drie delen: het verhaal van Meino als klein jongetje in de kerk, vervolgens de engel Gabriel en 

de ongelovige homo. Gespeeld door Gerda en Hans en het derde gedeelte was een doorkijkje 

bij een kerkenraadsvergadering waar men probeerde het homohuwelijk op de agenda te 

krijgen, gespeeld door Hans, Meino en Gerda. Nettie G en Lenie leverden de muzikale 

omlijsting. 

 

Na het cabaret kreeg Ynte de Groot het woord, als ervaringsdeskundige vertelde hij over de 

niet eenvoudige weg van invoering van het “kerkelijk homohuwelijk’.  Hij heeft dit proces 

zelf mogen leiden in zijn gemeente en kent dus de valkuilen.  

In het middagprogramma gingen we in drie groepen uiteen. Ynte sprak met een groep over de 

contacten tussen homoseksuelen en predikanten en of kerkenraadsleden. Douwe Anne sprak 

met een groep over de kracht die de kerk aan homo´s kan geven. Nettie Schrama gaf een 

workshop met als thema Oud en Nieuw in het persoonlijk leven van de deelnemers. De 

organisatie kan tevreden terug kijken naar haar tweede symposium! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
Uitnodiging en programma 2e symposium, op zondag 28 november 2004,  

in het dorpshuis te Raerd (Boarnsterhim) 
 
Ons eerste symposium had als thema het snijvlak van homoseksualiteit – 
familie – kerk, voor velen een herkenbaar en vaak pijnlijk onderwerp.  
Dit symposium heeft als centraal thema kracht, gekoppeld aan oud en nieuw. 
De kracht om het oude los te laten, wellicht ook het vorig symposium, en een 
nieuwe weg te vinden.  
Als beeld voor oud en nieuw hebben we gekozen voor het burgerlijk 
homohuwelijk, een ommekeer voor velen in positieve zin, voor anderen 
onacceptabel. Voor ieder geldt dat er een tijd voor- en een tijd na deze 
gebeurtenis is. Zo heeft ook ieder in zijn of haar leven een moment, een 
gebeurtenis die het leven heeft veranderd. Voor die ervaringen biedt het 
symposium ook ruimte. 
 
Bij aanvang kan ingetekend worden voor de volgende workshops: 
A. Het homohuwelijk op de agenda van de plaatselijke kerk,  
         o.l.v. Ynte de Groot 
B. De kerk kan homo´s kracht geven, maar je moet er wel wat voor doen! 

O.l.v. Douwe-Anne Walsma 
C. Oud en nieuw, kracht in je leven, o.l.v. Nettie Schrama 
D. Zingen, “SingShop door- stromen van kracht” o.l.v. Froukje Hernamdt 
  
Het programma: 
11.00  uur  Binnenkomst met koffie en cake 
11.30  uur Opening door Nettie Schrama, voorzitter van  de Werkgroep  
                   Geloof en Homoseksualiteit Friesland 
11.45  uur Cabaret  
12.15  uur Ds. Ynte de Groot; het homohuwelijk op de agenda 
13.00 uur Lunch 
14.00 uur Workshops  
15.15  uur Plenaire samenkomst, samenvatting en afronding onder het  
                   genot van thee en koffie 
16.00 uur Concert o.l.v. Froukje Hernamdt in de kerk te Raerd 
 
Opgave symposium bij Nettie Schrama, tel: 0515 331322 of Nettie Groeneveld, 
tel: 0519 293789. 
Kosten deelname 10 euro, overmaken op Giro 7550337 t.n.v. Werkgroep G&H  
te Dokkum met vermelding deelname symposium 2004. 

 



 

 

 

 

 

Ynte de Groot: 

“Het homohuwelijk op de agenda van de plaatselijke kerk.” 

 

In het vroege voorjaar van 1999 besloot de kerkenraad van de SOW-gemeente rond de 

Nieuwe Kerk in Groningen om het gesprek aan te gaan over het zegenen van niet-

huwelijkse relaties. Nog maar net had men tot dit gesprek besloten of er kwam een 

concrete aanvraag binnen. Twee jonge mannen die al een tijdje met elkaar samenleefden 

wilden bidden om een zegen over hun samenzijn in het midden van de gemeente en voor 

Gods aangezicht. Er ontstond een wat pijnlijke situatie, want de KR kon het stel alleen 

maar vragen een paar maanden in de wachtkamer plaats te nemen tot het beraad over de 

zegening zou zijn afgerond. Het kwam gelukkig allemaal goed en in september van 

datzelfde jaar vond de feestelijke kerkdienst rondom de zegening plaats. 

 

Ook onze WKR - die van de SOW-wijkgemeente De Fontein - besloot in 1999 het beraad  

te voeren over het zegenen van niet-huwelijkse relaties en we hoopten stilletjes dat er maar 

geen aanvraag zou binnenkomen voor we als gemeente een keuze hadden gemaakt. 

 

Redenen om het beraad te voeren veranderingen  

in gemeente - homoseksuele en lesbische gemeenteleden zijn een feit. 

in wetgeving – samenlevingsovereenkomsten partnerregistratie, huwelijk. 

in kerkelijke regels – ruimte voor het zegenen van niet-huwelijkse relaties. 

 

Ik wil nu iets vertellen over hoe we het beraad gevoerd hebben, welke punten daarbij aan 

de orde kwamen en over hoe het sindsdien gegaan is. 

 

1 het hoe 

Gepoogd werd om in het gesprek in kerkenraad en gemeenteberaad vooral de persoonlijke 

betrokkenheid aan bod te laten komen.  

Ook moest het gaan om de mening van de gespreksdeelnemers zelf en niet om die van een (al 

dan niet veronderstelde) 'achterban'.  

Veel aandacht werd besteed aan de sfeer. Daarom werd er tijdens het gemeenteberaad geen 

plenair debat gehouden. Omdat elke groep door een kerkenraadslid werd geleid kon toch ieder 

lid zich tegenover de kerkenraad uitspreken, terwijl extreme standpunten geen kans kregen 

grimmigheid de kerkzaal binnen te brengen. 

 

2 de inhoudelijke punten die aan de orde kwamen 

 Bijbelse gegevens - i.c. hermeneutiek ("ja maar Paulus zegt…") gesprek over 

homoseksualiteit niet weer van voren af aan beginnen: er zijn homo's en hetero's in de 

gemeente, dat is een gegeven. Het gaat nu om de vraag naar de zegening. 

 

Zegenen - geen kerkelijk keurmerk, maar bede om Gods nabijheid  

Geen "egoïsme a deux", maar gezegend tot zegen 

 

Verhouding wetgeving en kerkelijk handelen - kerk eigenlijk altijd volgend geweest. 

Inzonderheid Reformatie. 

 

Relaties - geen formele eis als partnerregistratie, huwelijk of samenlevingscontact, maar 

inhoudelijke criteria: wederzijdsheid, veiligheid, vrijwilligheid, duurzaamheid 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoe met de minderheid die niet mee kan komen?  Het is niet de vraag of iedereen er ja tegen 

kan zegen, maar of er ruimte is voor zegening. Vraagt een nieuw denken over eenheid: is dus 

niet het eens zijn. Vraag naar de pluriformiteit van het geloof. Eenheid is gelegen in onze 

gemeenschappelijke oriëntatie op Christus  

 

3 hoe het sindsdien is gelopen  

 Uiteindelijk werd het dus ‘ja’. Open gesprekken in goede sfeer van wederzijds respect. 

Persoonlijk: dit deed Douwe-Anne en mij zeer goed. Toen nieuwe wetgeving kwam 

besloten we om te trouwen (november 2000 meegedeeld aan KR, eind januari 

gepubliceerd, april groot feest) 

 

 

Ynte de Groot, 

28 november 2004. 

 

 

Korte impressie van de workshop “het homohuwelijk op de agenda van de  

plaatselijke kerk”. 

 

Onder leiding van ds. Ynte de Groot wisselde in deze workshop een tiental mensen 

persoonlijke ervaringen uit.  

Opvallend was dat in slechts weinige van de ervarings verhalen die over de tafel gingen, de 

plaatselijke kerk positief bleek te staan t.o.v. het homohuwelijk. In verhoudingsgewijs weinig 

van de kerkelijke gemeenten waar de gespreksdeelnemers deel van uitmaken, heeft de 

kerkenraad positief kunnen /willen / durven besluiten dat ook andere levensverbintenissen van 

twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden 

gezegend. 

 

Het merendeel van de verhalen die los kwamen tonen aan dat een dergelijk ruim denkendheid 

bij velen zelfs nog ver te zoeken is, getuige reacties van de kerkenraden. Uit een aantal 

verhalen blijkt dat in sommige kerken de discussie – meer of minder serieus – wel gevoerd is, 

en dat in een aantal gevallen de kerkenraad aanvankelijk positief bleek te staan tegenover het 

bieden van de mogelijkheid tot kerkelijke inzegening van een homoseksueel paar, maar dat de 

“tegenkrachten” in de gemeente vervolgens zo sterk bleken te zijn dat de besluitvorming 

daardoor negatief werd beïnvloed, waarbij niet zelden ook de rol van de plaatselijke predikant 

de nodige vraagtekens opriep. 

Overigens bleek dat – afgezien van een eventuele zegening – zelfs het fenomeen 

homoseksualiteit an sich nog niet overal als van zelf sprekend geaccepteerd wordt en dat men 

(individuele personen zowel als kerkenraden) er dikwijls moeite mee heeft er in voorkomende 

gevallen adequaat op te reageren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat na een “coming out 

iemand zonder opgave van redenen ineens niet meer gevraagd wordt als ambtsdrager of voor 

een bepaalde kerkelijke (vrijwilligers) functie 

 

Verschillende deelnemers aan deze workshop bleken in hevige mate door de plaatselijke kerk 

in hun verwachtingen, of althans in hun hoop, teleurgesteld te zijn en maakten elkaar 

deelgenoot van de pijn die dat bij hen veroorzaakt had. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Om evenwel niet in mineur te eindigen, riep onze workshopleider de aanwezigen op om de 

plaatselijke gemeente en de kerk niet over één kam te scheren. Probeer als de nood echt aan 

de man/vrouw komt (zo vat ik in mijn eigen woorden samen) verder te kijken dan de 

plaatselijke gemeente waar je “toevallig” bij hoort en zoek elders je heil. 

Al met al een boeiende workshop, met dank aan Ynte de Groot en de andere 

gespreksdeelnemers, die in openhartige sfeer met elkaar van gedachten wisselden over 

een onderwerp dat ons allen zo aan het hart ligt. 

 

Hedzer Boersma. 

 

 

 

Workshop o.l.v. Douwe Anne Walsma: “de kerk kan homo´s kracht geven, maar je moet 

er wel wat voor doen!” 

 

Douwe Anne nodigt de deelnemers uit om met een paar steekwoorden de eigen wervaring op 

te schrijven: 

1. Is er in uw leven in kerk of maatschappij ooit iets fout gelopen, waarvan u achteraf denkt: 

als ik me toen anders had opgesteld, had het beter kunnen gaan. 

2. Zijn er dingen inderdaad goed gegaan ooit, onder invloed van uw wijze van opstellen? 

 

In de open en veilige sfeer van deze dag komen persoonlijke verhalen aan de orde. 

Telkens weer blijkt, dat begrip en aanvaarding ontstaan door   een open en toegankelijke 

opstelling, waartoe wij allen echter pas na kortere of langere periodes, van ons min of meer 

verscholen houden, in staat waren. 

 

Sommigen bewegen zich nog met plezier in het kerkelijk leven, volkomen aanvaard voelend. 

Anderen spreken van teleurstellingen en er niet meer kunnen zitten. Deze laatsten geven ook 

aan het gevoel er bij te horen te missen! 

 

Een moeder heeft het gevoel haar dochter in de tijd van haar coming out in de steekgelaten te 

hebben, juist door onmiddellijk te laten weten: “Ja kind, het is OK!” Daardoor heeft ze, zegt 

ze, de weg nar het erover praten, wat haar dochter zo nodig had, afgesneden. Pas later heeft ze 

begrepen dat het lesbisch zijn van haar dochter niet louter een kwestie van seksualiteit is, 

maar dat het veel omvattender  is, iemands hele levenshouding doortrekt! 

 

Prachtig, hele persoonlijke verhalen. Dat is delen met elkaar waardoor we weer nieuwe moed 

ontvangen! 

 

Gerda Tolk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


