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Beste vrienden, vriendinnen, oud-leden en belangstellenden, 

 

Inleiding 

We zijn blij en trots u deze nieuwbrief te kunnen zenden over het werk van onze werkgroep 

Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Na het baanbrekende werk van de werkgroep ‘geloof  

en levensbeschouwing’ van het COC in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft 

onze werkgroep vanaf 1991 een belangrijke en wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 

emancipatie van homseksuele manne  en vrouwen in de Friese kerken. Velen van u hebben  

ons door al die jaren heen gesteund, waarvoor dank. In deze nieuwsbrief brengen we je graag 

op de hoogte van de activiteiten in 2007 en de plannen die er momenteel liggen. In 2007 heeft 

de werkgroep 6 maal vergaderd en is er een wisseling van de wacht geweest onder de leden 

van de werkgroep. 

 

Overlijden 

Op 19 februari 2007 is Hans Kaldewey overleden op de leeftijd van 58 jaar. Met liefde, 

warme energie en opgetogenheid heeft hij als werkgroeplid gewerkt en zijn bijdrage gegeven 

aan de emancipatie binnen de Friese kerken. Als vriend en als mens zullen we hem in onze 

gedachten met eerbied bewaren. In onze gebeden noemen we allen die hem zo node missen, 

zijn  familie, zijn vrienden, zijn geliefden. “Waar ik naar toe ga daar zal het licht zijn, daar is 

het goed”, deze woorden troosten ons nog iedere dag. 

 

Wisseling van de wacht 

Gerda Tolk, Jetse Brandsma, Nettie Schrama, Popke de Graaf en Marjan Holwerda hebben dit 

jaar afscheid genomen als lid van de werkgroep. We zijn hen heel veel dank verschuldigd 

voor de jarenlange inzet voor het werk van de werkgroep en met een diner en enkele 

geschenken hebben we hen uitgezwaaid. 

In januari 2007 aanvaardt Sebastiaan Schippers de taak van voorzitter, met Jan Henstra als 

secondant. Ulbe Tjallingii, Martin van der Leeuw, Chris Kuitert en Lenie Lap worden lid van 

de werkgroep.  Alex Riemersma overweegt momenteel het lidmaatschap. De samenstelling en 

taakverdeling van het bestuur van de werkgroep is nu als volgt: 

 

Sebastiaan Schippers, voorzitter 

Jan Henstra, 2
e
 voorzitter 

Ulbe Tjallingii, secretaris 

Chris Kuitert, penningmeester 

 

Momenteel bestaat de werkgroep derhalve uit zeven personen en met nieuw elan pakken we 

de verschillende taken op: De organisatie van de Roze Zondag, de voorlichtingstaak, de 

netwerkfunctie naar vrienden en vriendinnen en de ondersteunende taken bij hulpvragen en 

activiteiten in de Friese kerkprovincie  Verder is de administratie en het secretariaat op orde 

gebracht. In januari 2008 verspreiden we een nieuwsbrief naar onze vriend(inn)en en 

donateurs. 

Het is alweer enige tijd geleden dat de werkgroep een werkbezoek bracht aan het Vaticaan. 

De goede voornemens om de nieuwe paus te bezoeken zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar 

mogelijk kunnen we er in 2008 echt werk van maken en in de Kerk der Friezen zelf 

aanschouwen hoe de roze stenen erbij liggen. 

 

Roze Viering  



Op zondag 3 juni 2007 vierden wij de 15
e
 Provinciale Roze Zondag in de Doopsgezinde Kerk 

te Sneek, in een goed gevulde kerk.  Het thema van de dienst luidde: Die mij droeg… en de 

voorganger ds. Nel van den Briel – Moerman belichte dit thema in haar overdenking. In de 

dienst stonden wij stil bij het heengaan van werkgroeplid  Hans Kaldeway. In de 

lustrumdienst zongen twee koren mee o.l.v. onze voorzitter Sebastiaan Schippers, de 

gebroeders Tjallingii bespeelden de piano en het orgel. 

 

Voorlichting 

In Damwoude heeeft de werkgroep hartelijke en opbouwende gesprekken gevoerd met de 

kerkeraad en de gemeente tijdens een gemeenteavond in februari. Met de kerken in Ureterp, 

Workum en Sumar zijn contacten geweest, maar die hebben tot op heden nog niet geleid tot 

nadere gesprekken. 

 

Archief 

Zowel de financiële als de bestuurlijke stukken van de werkgroep zijn eind 2007 grondig 

geordend en gearchiveerd. Daarmee is een helder overzicht ontstaan van de indrukwekkende 

jarenlange werkzaamheid van de werkgroep en kan, op basis van de beschikbare gegevens, 

nieuw financieel, bestuurlijk en uitvoerend beleid worden ontwikkeld voor de werkgroep. 

 

Vriend(inn)en van de Werkgroep 

Chris en Ulbe maken op basis van de beschikbare gegevens een bijgewerkte lijst van 

vriend(inn)en van de werkgroep. We zullen hen graag benaderen om een financiële bijdrage 

als ondersteuning voor ons werk. En natuurlijk zijn onze vriend(inn)en de eersten die op de 

hoogte gebracht worden van ons werk. 

 

Werkboek in aantocht 

Ook het afgelopen jaar zijn kleine stappen gezet in de ontwikkeling van een werkmap, die we 

cadeau willen doen aan de Friese kerken. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om de 

uitvoering van dit project toe te vertrouwen aan een HBO-opleiding in onze provincie. Met 

steun van enkele fondsen kunnen we dan mogelijk een nieuwe uitgave van de grond tillen; 

een handig werkboek, waar de Friese kerken mee aan het werk kunnen, om hun 

emancipatiebeleid vorm te geven. 

 

Externe contacten 

Er is in 2007 geen direct overleg geweest met de Raad van Kerken Friesland. We hopen in 

2008 weer een keer verslag te doen van ons werk bij de Raad. 

In het Homoplatform participeert de werkgroep om de werkzaamheden te integreren in de 

activiteiten van de brede emancipatie in de provincie. Gerda Tolk is jarenlang onze 

afgevaardigde geweest in het platform. Vanaf januari 2008 zal ?   . . . . ..  de werkgroep 

vertegenwoordigen in het Homoplatform (homoplatformfryslan.nl). 

 

Website 

Er is contact gelegd met onze provider ‘tisonline’ omdat er vragen/onduidelijkheden zijn over 

het contract, en omdat we mogelijk een goedkopere provider kunnen vinden. De verwerking 

van de emails blijkt nog enige storingen te hebben, waar we graag van af willen. 

 

Financieel overzicht 

 

Stg. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland     

Exploitatieoverzicht 2007 en begroting 2008       



         

  

 

begroting 

2008  2007  2006 2005 2004 

Inkomsten         

Diaconie gereformeerd        200,00         225,06         275,00        255,00        340,00  

Diaconie hervormd        475,00         545,00         500,00     1.010,00     1.050,00  

Diaconie SOW / PKN / Fed.        650,00         760,71         680,00     1.025,00        722,12  

Inkomsten anders              -           225,65               -                -          767,75  

Vrienden        150,00         157,50         222,50        315,00        335,00  

Totaal inkomsten     1.475,00      1.913,92      1.677,50     2.605,00     3.214,87  

         

         

Uitgaven         

Voorlichting        250,00               -           223,88          88,40          99,96  

Vergadering/organisatie        375,00         267,07         385,91        813,62     1.307,60  

Roze Dienst        325,00         494,97         120,40        227,50        287,39  

PR / Website / Drukwerk        550,00         565,20         605,71        409,44        767,12  

Lief en Leed              -                 -           342,77              -          290,81  

Overig        200,00         162,13         595,00              -            25,00  

Exploitatiesaldo      225,00-      424,55       596,17-  1.066,04      436,99  

Totaal uitgaven     1.475,00      1.913,92      1.677,50     2.605,00     3.214,87  

         

 

 

 

Slotwoord 

Als u vriend of vriendin bent van onze werkgroep nodigen wij u van harte uit om een 

financiële bijdrage aan ons over te maken. Het zal ons helpen om binnen de Friese kerken een 

weg te banen voor homo’s en lesbo’s en dat is zeer nodig momenteel! Dank voor uw bijdrage 

alvast! 

Als u vriend of vriendin wilt worden, dan wordt u dat automatisch als u een bijdrage stort op 

ons gironummer. Nu doen, dat helpt. 

Als u zich op een andere wijze betrokken voelt bij ons werk, kijk dan eens op onze website 

werkgroepgh.nl. daar is het laatste nieuws te vinden, daar is goede hulp te downloaden en 

daar vindt je troost en humor als je een gelovige homoseksueel bent in It Heitelân. 

 

Namens de werkgroep, 

 

Ulbe Tjallingii (secr.) 


