
Werkgroep 
Geloof & Homoseksualiteit 

Friesland 
 

Hoe zijn wij te vinden? 
 

Bezoek onze website : 
www.werkgroepgh.nl 

of 
Neem contact met ons op: 

per email: 
info@werkgroepgh.nl 

per post: 
Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland 

Postbus 4062 
8901 EB  Leeuwarden 

per telefoon: 
voorzitter 

0511-474484  
of   

06-40717559 

Wilt u ons werk steunen?  
Wordt vriend of vriendin! 

Of geef een gift op 
Giro: 7550337 

tnv Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland te Reahûs 
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Wie zijn wij: 
De Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland is sinds 1992 actief 
binnen de Friese geloofsgemeenschappen om daar voorlichting te 
geven over homoseksualiteit en de vragen en problemen die daarbij 
aan de orde komen in verband met het beleid, de onderscheiden 
interpretaties van de heilige boeken en de veiligheid van homoseksuele 
mannen en vrouwen in de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Binnen het Homoplatform Fryslân werken wij samen met andere 
belangenorganisaties die zich in de provincie Friesland bezig houden 
met homo-emancipatie. 
   
Wat doen wij: 
Wij stellen ons ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en 
vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren, 
zodat zij werkelijk een schuilplaats en onderdak zijn voor alle mensen. 
Jaarlijks organiseren we i.s.m. een plaatselijke gemeente of parochie 
de provinciale RozeZondagViering, een kerkdienst ergens in de 
provincie waar homo’s en lesbo’s spiritueel onderdak vinden, elkaar 
ontmoeten en bemoedigd worden, samen met ieder die erbij wil zijn. 
 
Wisseling van de wacht 
Met ingang van 1-1-2007 zal Nettie Schrama als voorzitter worden 
opgevolgd door Sebastiaan Schippers. 
We zijn erg dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor ons 
als werkgroepleden heeft betekend. Op geheel eigen wijze wist ze de 
leiding te nemen en iedereen de ruimte te geven die we zo nodig 
hebben. 
Gelukkig zijn we dat ze ons wel van nabij zal  
blijven ondersteunen met al haar kennis en  
de ervaringen en contacten die ze in de  
afgelopen jaren heeft opgebouwd. 
 
Nettie alvast heel erg bedankt! 
 
Vrienden en vriendinnen gezocht! 
Nee geen contactadvertentie, maar wel zoeken wij mensen die onze 
werkgroep willen steunen. Met raad en daad of met financiële 
middelen. Ben je zelf roze of klopt je hart voor je roze broeders en 
zusters? Vraag dan informatie aan of meld je dan nu aan via het 
secretariaat (zie achterkant). Voor slechts €10,- per jaar steun je ons 
werk. Wij houden je dan graag op de hoogte van onze activiteiten. 

Misschien wil je liever direct actief betrokken zijn bij de werkgroep? 
Dat kan! We zijn nog op zoek naar mensen die met ons willen 
samenwerken. Wij zijn allemaal vrijwilliger en vele handen maken licht 
werk, daarom zijn we blij met iedere bijdrage! 
 
Plannen voor het jubileumjaar 2007: 
 
-Info-Werkboek 
Er wordt al een hele tijd druk gewerkt aan de uitgave van een info-
werkboek. Dit moet een handreiking gaan bieden aan kerken, 
parochianen en gemeenteleden, vrijwilligers en professionals, 
die op de hoogte willen blijven, of zich juist willen verdiepen 
in de actualiteit en de standpunten vanuit de diverse kerkelijke 
stromingen. 
Om dit werkboek uit te kunnen geven, hebben we al diverse fondsen 
benaderd. Daarnaast zijn giften voor deze uitgave MEER dan welkom. 
 
-Provinciale RozeZondagViering 
Dit jaar in het teken van het 15 jarig jubileum. Tijd voor een 
feestje…jazeker! Dat mag je niet missen. We mogen met elkaar vieren 
wat er in de afgelopen jaren aan veranderingen is geweest, maar het 
proces van acceptatie en emancipatie is nog lang niet afgerond. 
 
-Voorlichting 
We blijven ook dit jaar in gemeentes en parochies actief bezig met het 
geven van voorlichting en het gezamenlijk voorbereiden van 
voorlichtingsavonden. Wil je hierover eens vrijblijvend contact met ons 
opnemen? Wij zijn graag bereid om te luisteren en mee te denken! 
 
 
 
 
 
Voor het meest actuele nieuws kijk je op: 
 

www.werkgroepgh.nl 
 

 
 
 
 


