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Overzicht van activiteiten 2011 
 

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit 
Friesland 

 
De werkgroep 
De werkgroep heeft in het kalenderjaar 2010 zes maal vergaderd. 
 
Sinds 1991 is de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland actief binnen de 
Friese kerken om voorlichting te geven over homoseksualiteit en de vragen en 
problemen die hierbij aan de orde (kunnen) komen. Steeds opnieuw is er vraag naar 
informatie en gesprek over theologische en emotionele aspecten van onze seksuele 
identiteit in verband met het geloofsleven. Wij proberen het klimaat voor 
homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te  
verbeteren. 
 
Jaarlijks organiseert de werkgroep in samenwerking met een plaatselijke gemeente of 
parochie de Provinciale Roze Zondag. In deze kerkdienst vinden holebi&transgender 
spiritueel onderdak, ontmoeten en bemoedigen elkaar, samen met een ieder die erbij 
wil zijn. Tevens proberen we hulp te 
bieden aan mensen die geloofsvragen hebben in combinatie met hun 
homoseksualiteit. Wij hopen erop, dat iedereen op een gegeven moment een veilige 
plek kan vinden in het huis van God én in de eigen gemeente of parochie. 
 
De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland blijft met de steun van velen 
werken aan het versterken van het besef van gelijkwaardigheid tussen 
holebi&transgender  en aan het vermeerderen van de kennis over (de geschiedenis 
van homo)seksualiteit en de daaraan verbonden geloofsopvattingen. We hopen dat de 
Friese kerken een schuilplaats en onderdak zullen bieden aan alle mensen en dat de 
kerk groeit in het besef van verantwoordelijkheid ook voor de holebi&transgender in 
de kerkelijke gemeenschap. We werken aan het terugdringen van discriminatie, 
veroordeling en afwijzing binnen de kerken, zodat wij allen samen één worden in het 
lichaam van Jezus Christus. 
 
We willen graag in gesprek met een ieder die vragen heeft rondom (homo)seksualiteit 
en geloof en daarover het gesprek met ons zoekt. 
 
Voorlichting 
De werkgroep heeft in 2011 voorlichting gegeven in de protestantse gemeente Gaast-
Ferwoude en in de protestantse gemeente Dronrijp. Belangrijkste thema’s: Identiteit, 
veiligheid, vooroordelen, de zegen voor homostellen. 
 
Samenwerking met Friese Raad van Kerken 
In september 2011 heeft één van de werkgroepleden uitgebreid gesproken met de 
Friese Raad van kerken. Al vanaf de oprichting van e werkgroep in 1991 bestaan er 
hartelijke contacten en samenwerkingsprojecten (zie hieronder over de roze lezing). 
In het kader van het overleg heeft de werkgroep nog eens helder verwoord wat haar 
missie en visie is: 
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De werkgroep onderscheidt zich van andere groeperingen werkzaam met het thema 
‘Geloof en Homoseksualiteit’ door het bewust opzoeken van het (pastorale) gesprek 
met de plaatselijke gemeenten / parochies in Fryslân. Door het organiseren van de 
jaarlijkse roze viering steeds in en andere gemeente, wordt het gesprek over 
homoseksualiteit en geloof actueel gemaakt in de betreffende plaatselijke gemeente. 
Andere roze vieringen hebben vooral het karakter van het bieden van een kerkelijke 
schuilplaats aan Ho-Le-Bi’s.   
De gesprekken met kerkenraden, (jeugd-)ouderlingen en ad hoc gespreksgroepen van 
de gemeente betekenen evenzovele ontmoetingen en gesprekken gericht op 
wederzijds respect, het zoeken naar evenwicht en de juiste pastorale benadering van 
Ho-Le-Bi’s op plaatselijk niveau.   
 
Roze Lezing 22 juni 2011 
De roze lezing is, ook in het kader van de Friese Roze week, georganiseerd door de 
werkgroep i.s.m. de Friese Raad van Kerken. 
Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie VU, sprak over het 
thema: “Tussen twee vuren: opgroeien met geloof en homoseksualiteit”. 
 
In Nederland is veel acceptatie van homoseksualiteit, maar er zijn ook groepen die 
er grote moeite mee hebben. Dat geldt vooral voor orthodoxe christenen en moslims. 
Wat betekent het voor mensen die opgroeien in een religieuze groep die fel tegen 
homoseksualiteit is als ze zelf ontdekken gevoelens voor het eigen geslacht te 
hebben? Hoe kunnen ze hun weg vinden met (of tussen) geloof en homoseksualiteit?  
 
Ruard Ganzevoort schreef met twee studenten het boek ‘Adam en Evert, de spanning 
tussen kerk en homoseksualiteit’. De werkgroep heeft 100 exemplaren van het boek 
aangeschaft om te verspreiden onder belangstellenden die bij de lezing aanwezig 
waren en verdere verspreiding bijbelangstellenden in Friese kerken. 

 
Roze Viering 26 juni 2011 
De jaarlijkse provinciale Roze Viering is georganiseerd in samenwerking met de 
protestantse gemeente Oosterwolde. Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden en 
een informatieavond voor de gemeente is georganiseerd. Op 26 juni vond de viering 
plaats aldaar in kerkgebouw het Anker en er waren ongeveer 95 personen aanwezig. 
Ds. Cnossen en ds. Finnema, beide predikant te Oosterwolde, gingen voor in de 
viering, die als thema droeg “Ik ben”.  
 
Gids 
De werkgroep heeft kennis genomen van de verschijning van de Gids voor Kerk en 
Homo, Coming Out Churches (presentatie op 9 oktober 2011) en overwogen om actief 
de Friese kerken te benaderen; uiteindelijk hebben we daarvan af gezien omdat we als 
beleidslijn aanhouden dat kerkgemeenschappen zelf bekendheid kunnen geven aan 
hun beleid ten aanzien van seksuele minderheden. 
 
Toerusting  
November: gesprekken met de Protestantse Gemeente Drachten, in het bijzonder de 
Werkgroep Toerusting. Het ligt in de bedoeling om in februari 2012 een 
toerustingavond te houden met als thema: (on)veiligheid van seksuele minderheden 
in onze kerkgemeenschappen. De activiteit is als volgt ontwikkeld: 
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In een sfeer van dialoog ( is niet gelijk aan discussie!) willen we met elkaar spreken 
over hoe onze kerkgemeenschap omgaat met seksuele minderheidsgroepen, 
waarvan homoseksualiteit er één is. Is er openheid over? Zijn andersoortige 
seksuele relaties bespreekbaar? De kerk staat officieel open voor homoseksualiteit, 
maar hoe gaat het nu echt in de praktijk? Voel je je, b.v. als homoseksueel, 
geaccepteerd in de kerk, kun je er volledig tot je recht komen? De ervaringen staan 
deze avond centraal. Het doel van deze avond is horen en gehoord worden en het 
gesprek hierover opgang brengen, zodat ieder meer tot zijn of haar recht kan 
komen.  
 
Extern 
De werkgroep heeft de contacten bestendigd met het Landelijk Koördinatiepunt Kerk 
en Homoseksualiteit (LKP), het Werkoverleg Queer Theologen (WQT), het 
Regenboogforum en het Homoplatform Fryslân. In het platform participeert de 
werkgroep in de organisatie van de jaarlijkse Friese Roze Week. 
 
Doelen en ambities voor de komende jaren 

 De werkgroep streeft naar uitbreiding met (a) vrouw(en) en (b) leden van andere 
kerkgenootschappen; maximaal 9 leden van de WGH lijkt optimaal voor de 
doelstellingen en werkzaamheden.  

 Voortzetten van de jaarlijkse roze vieringen in één van plaatselijke gemeenten.  

  Indien Leeuwarden in de komende jaren (2014 ?) de landelijke roze zaterdag 
organiseert, dan roze viering op die zaterdag en bij voorkeur in de Grote Kerk van 
Leeuwarden. 

 Toekomstverkenning naar mogelijkheden van en voorwaarden voor de 
verbetering van de positie Ho-Le-Bi in de plaatselijke gemeenten / parochies. 

 Opnemen van afspraken in de officiële  plaatselijke regeling (PKN) (maar ook van 
andere kerkgenootschappen): (a) het toelaten Ho-Le-Bi aan Heilig Avondmaal; 
(b) de erkenning en (in)zegening homorelaties,  (c) het dopen van kinderen die 
ontvangen zijn in homo-relaties. 

 Ter voorbereiding van 25-jarig bestaan van de WGH in 2016 een studie 
(voornamelijk historisch overzicht) laten verrichten over ontstaan, 
ontwikkelingsgang, werkwijze, resultaten, successen en teleurstellingen van de 
werkgroep. 

 Het ontwikkelen van een voor ons werk bruikbaar programma van het concept 
“inclusive church”: 

 
Declaration of Belief: "We affirm that the Church's mission, in obedience to Holy 
Scripture, is to proclaim the Gospel of Jesus Christ in every generation. We 
acknowledge that this is Good News for people regardless of their sex, race or sexual 
orientation. We believe that, in order to strengthen the Gospel's proclamation of 
justice to the world, and for the greater glory of God, the Church's own common life 
must be justly ordered. 

To that end, we call on our Church to live out the promise of the Gospel; to celebrate 
the diverse gifts of all members of the body of Christ; and in the ordering of our 
common life to open the ministries of deacon, priest and bishop to those so called to 
serve by God, regardless of their sex, race or sexual orientation"2003 Great Britain, 
Putney 

December 2011, drs. U. Tjallingii, secretaris 


