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Werkgroep en bestuur 
In 2010 hebben drie werkgroepleden afscheid genomen, we zoeken momenteel naar 
versterking van de gelederen. Secretaris Ulbe ontving in 2010  It Roze Pompeblêd, de Friese 
homo-emancipatieprijs. De werkgroep vergaderde vijf keer in 2010. Met hulp van diaconale 
giften en een kleine groep donateurs kan de werkgroep haar activiteiten in de Friese kerken 
voortzetten. Door een mistverstand stond onze werkgroep niet op de provinciale diaconale 
bijdragen-advieslijst 2009, maar in 2010 ontvingen wij extra bijdragen, zodat de lopende 
zaken konden doorgaan. 
 
Roze Dienst 2010 
De jaarlijkse provinciale Roze Viering werd in 2010 gehouden op zondag 13 juni in de St. 
Fransiscuskerk in Bolsward. Ruim tweehonderd belangstellenden woonden de kerkdienst bij, 
die als thema had “Zichtbaar Zijn”. Pastoor van der Wal en ds. Ulbe Tjallingii gingen voor in 
de woorddienst, met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Sebastiaan 
Schippers en medewerking van werkgroepleden en vele vrijwilligers. Het was een 
waardevolle dienst van gebed, licht en geestkracht en een bijzondere dag van ontmoeting. 
Pastoor van der Wal las aan het einde van de dienst de non-violence-verklaring van het 
Vaticaan voor; in de verklaring, die door de Vaticaanse diplomaat Philip Bené bij de 
Verenigde Naties werd afgelegd, staat dat de Heilige Stoel tegen ernstige schendingen van 
mensenrechten is, zoals de doodstraf, martelingen of andere wrede, onmenselijke en 
mensonterende straffen. De Heilige Stoel ageert ook tegen alle vormen van aantasting van de 
waardigheid van homo’s en lesbiennes. 
In Noord-Holland-noord is, o.a. naar Fries  voorbeeld  door het nieuwe Roze Netwerk Noord 
Holland op 10 oktober een geslaagde oecumenische Roze Dienst gehouden in Hoorn 
(www.rozenetwerknhn.nl). 
 
Voorlichting 
In 2010 heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met kerken in Jistrum, Wommels, Gaast-
Ferwoude, Dronrijp en Drachten. Thema van de gesprekken: acceptatie en veiligheid voor 
homoseksuelen in de kerk, het zegenen van levensverbintenissen van homoseksuele paren, 
het organiseren van een roze viering.  
 
Toneelvoorstelling 
De Werkgroep organiseerde in het kader van de Midwinterontmoeting voor haar 
vriend(inn)enkring een bijzondere toneelvoorstelling. De voorstelling met als titel “Geloof, 
homo en liefde” werd geregisseerd door Elzo van der Toorn, student Drama aan de NHL te 
Leeuwarden en uitgevoerd op 15 januari 2011. 
 
Aankondigingen 
De provinciale Friese Roze Viering wordt gehouden op 26 juni 2011 om 15.00 uur in  de 
……kerk te Oosterwolde. 
De Roze Lezing 2011 wordt gehouden 0p 22 juni 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk 
Leeuwarden, met steun van Raad van Kerken Friesland, door prof. Ruard Ganzevoort: 
Tussen twee vuren: opgroeien met geloof en homoseksualiteit. 
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