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Bestuur en beleid 

De (stichting) Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland heeft in 2014 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 2014 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. Eind 2014 is Bonne Doller toegetreden tot het bestuur. 

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

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

werkgroep participeert in het Homoplatform Fryslân en het Landelijk Koördinatie Punt groepen kerk en 

homoseksualiteit (LKP, www.lkp-web.nl). 

De Werkgroep hoopt in 2017 zijn 25-jarig bestaan te vieren. Het bestuur is volop bezig daarvoor plannen te 

maken. We streven ernaar om de provinciale roze viering in Buitenpost te houden, omdat daar ook de eerste 

Friese roze viering is gehouden in 1993. In het kader van KH 2018 probeert de werkgroep aansluiting te vinden 

bij lokale raden van kerken om de LHBT-aspecten onder de aandacht van de kerken en parochies te brengen bij 

de diverse activiteiten. 

Roze Viering 2014 te Dokkum 

De provinciale Roze Viering 2014 werd gevierd in de katholieke kerk te Dokkum. Het was een warme en 

bijzondere Agapè-viering,  waarin pastoor Paul Verheijen in zijn preek aandacht vroeg voor het inclusieve 

gemeenschapsleven in onze kerken en in de samenleving. Er was een goede sfeer en een zeer hartelijke 

ontvangst door de parochiemedewerkers. De ontmoeting werd heel positief gewaardeerd, ook vanwege mooie 

muziek. De bekendmaking vooraf van de viering blijft een  belangrijk aandachtspunt. 

Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal en landelijk 

De Werkgroep heeft medewerking verleend aan het onderzoek Homoseksualiteit: “Zonde of zegen? Onderzoek 

naar homoseksualiteit in Friese kerken”, dat is uitgevoerd door mevrouw Anne de Groot, student aan de 

opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de NHL hogeschool . In het projectplan voor het 

koploperproject van de gemeente Súd-West Fryslân (hierna genoemd gemeente SWF) en gemeente 

Leeuwarden werd gevraagd om aandacht te besteden aan homoseksualiteit en religie. COC Friesland heeft hier 

gehoor aan gegeven door een onderzoek te doen waarin een schets van de huidige situatie omtrent geloof en 

homoseksualiteit wordt gemaakt. De onderzoeksvraag luidt: Wat is de huidige situatie omtrent 

homoseksualiteit in verschillende kerkgenootschappen in Friesland? Doel van het onderzoek is om een zo 

objectief mogelijke schets te maken van de situatie in christelijke geloofsgemeenschappen. COC Friesland wil 

hiermee haar functie als kenniscentrum op het gebied van seksuele diversiteit vergroten, de eigen 

hulpverlening specialiseren en de betrokken gemeenten adviseren over het mogelijk aanpassen van hun beleid 

op dit gebied. Het onderzoeksrapport is op 3 juli gepresenteerd in Sneek. Het rapport is ook gepubliceerd op de 

website van de Werkgroep.  Anne de Groot heeft haar bachelor-onderzoek gedaan naar de situatie rondom 

homoseksualiteit in Friese kerken. Zij deed dit in het kader van haar stage bij COC Friesland. Dit onderzoek is 

uitgevoerd op verzoek van de gemeenten SWF en Leeuwarden, die van 2012 tot en met 2014 

koplopergemeenten LHBT (Lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders) zijn. 



De resultaten van het onderzoek komen voort uit interviews met 27 kerkelijk voorgangers. Uit het onderzoek 

blijkt dat de visies over homoseksualiteit van kerk tot kerk verschillen. De verschillen zijn zowel afhankelijk van 

de stroming (PKN, Katholiek, enzovoorts) als van de opvatting van individuele voorgangers, waardoor de visie 

binnen de stroming afwijkend kan zijn. 

Ook valt op dat er binnen veel kerken beweging is omtrent dit onderwerp. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 

noemen van homoseksualiteit in het beleidsplan, waardoor het voor homoseksuelen duidelijk wordt wat de 

visie van hun kerk is.  De conclusie van het onderzoek is: Er zijn nogal wisselende visies op homoseksualiteit in 

de Friese kerken. 

Verder heeft de werkgroep medewerking verleend aan een onderzoek van de landelijke organisatie Movisie en 

de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) over de ondersteuning en interventie in de positie van seksuele 

minderheden. Movisie: Interventieonderzoek, Hoe kunnen we stereotypen en vooroordelen verminderen en 

bespreekbaarheid vergroten? Binnen het project “Do the right thing” worden 12 methodes en aanpakken 

geëvalueerd die zich richten op tolerantie en acceptatie van LHBT in de samenleving. 

Website, netwerken, donateurs 

In 2014 is de laatste hand gelegd aan de nieuwe website, actuele informatie en 80% van het archief staat nu 

online op www.werkgroepgh.nl. Met al die online-informatie vervult de website een sterke  

voorlichtingsfunctie (er zijn tussen de 30 en 40 ‘hits’ per dag, wereldwijd, vnl. Nederland en de Verenigde 

Staten). 

Het bestuur onderhoudt een sterke band met 85 vriend(inn)en die deels ook donateur zijn (op vrijwillige basis) 

van de werkgroep. Deze groep beschouwen we ook als een kring waarin we elkaar in het oog houden en 

persoonlijke en pastorale bijstand kunnen verlenen. De jaarlijkse Kerstontmoeting met 35 vriend(inn)en vond 

plaats te Hallum, waar we in Kerstsfeer (muziek en zang) in de Grote of Sint Maartenkerk van Hallum te gast 

waren. Een prachtige gelegenheid om deze kerk en het Van Gruisenorgel te bekijken, beiden zijn schitterend 

gerestaureerd. Daarna bezochten we de molen en zeilmakerij “De Hoop” te Stiens en we besloten met een 

kerstdiner te  Vrouwenparochie.  

Internationaal 

Op maandag 24 februari 2014ondertekende president Museveni van Uganda een wet die het mogelijk maakt 

homoseksuele mannen en vrouwen levenslang op te sluiten als zij bij herhaling worden betrapt op het hebben 

van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Christelijke LHBT-organisaties in Nederland zijn ontzet over deze 

wet die de klok voor LHBT’ers in Uganda jaren terugzet en over de levensbedreigende gevolgen die dit heeft 

voor hun dagelijkse leven. 

Nederlandse kerken: Christelijke LHBT-organisaties in Nederland roepen de Nederlandse lidkerken van de 

Wereldraad alsmede alle kerken die op 17 mei 2011 de Verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen 

ondertekenden (www.idahonederland.nl) op hun stem te laten horen en publiek hun afkeuring uit te spreken 

over de ontwikkelingen binnen sommige kerken en kerkelijke organisaties in Uganda. Uitsluiting, discriminatie 

en criminalisering van mensen, louter op basis van hun seksuele oriëntatie is in flagrante tegenspraak met de 

waarden van samenleven en humaniteit die de kerken in naam van het Evangelie voorstaan. Dat geluid mag en 

moet op dit moment wereldwijd worden gehoord. 
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Bestuurssamenstelling en bezoldiging per 31 december 2014

Voorzitter de heer dr. A.M.J. Riemersma onbezoldigd bestuurder

Secretaris de heer ds. U. Tjallingii onbezoldigd bestuurder

Penningmeester mevrouw A. Drahn onbezoldigd bestuurder

Algemeen lid de heer J. Henstra onbezoldigd bestuurder

Financiële paragraaf

Exploitatie Begroting Begroting Realisatie

2015 2014 2014

Inkomsten

Diaconie gereformeerd 150                     -                     140                            

Diaconie hervormd 100                     200                     105                            

Diaconie SOW / PKN / Fed. 1.200                  1.250                  1.040                         

Inkomsten anders 125                     -                     100                            

Vrienden 700                     750                     575                            

Totaal inkomsten 2.275                  2.200                  1.960                         

Uitgaven

Voorlichting 100                     175                     31                              

Vergadering/organisatie 150                     500                     87                              

Roze Dienst 450                     450                     420                            

PR / Website / Drukwerk 900                     550                     959                            

Lezing / Symposium 200                     300                     -                             

Overig 700                     525                     1.682                         

Exploitatiesaldo -375                   -300                   -1.219                        

Totaal uitgaven 2.275                  2.200                  1.960                         

Balans

ING rekening-courant 721                     3.462                  721                            

ING spaarrekening 713                     682                     713                            

ASN spaarrekening 5.467                  4.126                  5.467                         

Totaal geldmiddelen 6.901                  8.270                  6.901                         

Algemene reserve 4.401                  3.270                  4.401                         

Reservering tbv jubileum 2.500                  5.000                  2.500                         

Totaal eigen vermogen 6.901                  8.270                  6.901                         


