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NIEUWSBRIEF 
JANUARI 2013 

 

WERKGROEP GELOOF EN HOMOSEKSUALITEIT 

FRIESLAND 

 

 
 

Voorwoord 

 

In het jaar 2012 vierde de werkgroep zijn 20-jarig bestaan. Een aantal 

mensen van het eerste uur zijn niet meer in dit leven.  Met ontroering 

vernamen we het bericht van overlijden op 29 november 2012 van Mient 

Tania , weliswaar geen werkgroep-lid maar wel strijder voor roze rechten, 

met name met de toenmalige werkgroep ‘Ouders van homoseksuele 

kinderen’. Mient was een trouwe bezoeker van de Roze Vieringen en we 

gedenken hem met dankbaarheid. 

 

Op 20 augustus 1992 initieerde het OSOF (overleg 

samenwerkingsorganen in Friesland voor het maatschappelijk 

activeringswerk) en met name Jan Bosman (Solidair Friesland) de 

oprichting van de werkgroep, omdat gebleken was dat ‘in de Friese 

kerken voortdurende bezinning en communicatie noodzakelijk blijven in 

de strijd voor emancipatie  en tegen discriminatie’. Het Friesch Dagblad 

maakte op 27 oktober 1992 melding van de oprichting onder de titel: 

”Werkgroep ijvert voor integratie homo’s in de kerk, langs drie sporen: 

Voorlichting/bewustwording, beleidsbeïnvloeding bij de kerken en 

homopastoraat.” We ervaren dat in 2013 bezinning en communicatie nog 

steeds noodzakelijk en gewenst is. 
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In deze nieuwsbrief berichten wij u over gedane zaken uit 2012. Met 

steun van de Friese Kerken en zeker ook de Raad van Kerken Friesland 

blijven we als werkgroep op pad om homoseksuele mannen en vrouwen 

te helpen en de kerken uit te dagen een schuilplaats te zijn voor alle 

mensen ongeacht kleur, rang, standen of  geaardheid. 

 

Sebastiaan Schippers nam in 2012 afscheid als lid en voorzitter van de 

werkgroep, die op dit moment bestaat uit: Alex Riemersma (voorzitter, 

Ulbe Tjallingi (secretaris), Chris Kuitert (penningmeester) en Jan 

Henstra. 

 

Voorlichting en publiciteit in het jaar 2012 

 

 De werkgroep heeft in het jaar 2012 een flink aantal exemplaren 

van het boek “Adam en Evert” van prof. Ruard Ganzevoort 

aangeschaft en deze uitgereikt bij diverse activiteiten. De aanschaf 

is bekostigd uit relevante fondsen. 

 De boeken zijn o.a. uitgereikt binnen twee protestantse gemeente 

waar we actief voorlichtingsgesprekken hebben gevoerd. 

 De werkgroep heeft meegedaan aan de infomarkt tijdens de 

oecumenische infomarkt op 22 januari in de Fenixkerk te 

Leeuwarden de diaconale conferentie van de RK op 17 maart in 

Drachten. 

 We waren aanwezig bij de jaarlijkse conferentie van christelijke 

LHBT1-ers uit Europa, die in mei 2012 te Amsterdam werd 

gehouden. We hebben mee vorm gegeven aan de 

openingsbijeenkomst. Vervolging en discriminatie van (ook 

christen) homoseksuelen blijkt in veel Europese landen helaas nog 

aan de orde van de dag. 

 Tijdens de Friese  Provinciale Kerkendag op zondag 7 oktober 2013 

in Heerenveen was de werkgroep aanwezig met een 

informatiestand en is er een workshop gedan met twintig 

deelnemers over de vraag: Hoe inclusief en veilig is jou eigen 

kerkgemeenschap? 

                                                           
1
 LHBT is de afkorting van: homo, lesbisch, biseksueel en transgender (ook wel LGBT) 
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 In de aanloop naar de Roze Zondag in Drachten belegden we een 

gespreksavond in de Grote Kerk te Drachten op 14 februari; er 

hebben 4 personen aan het gesprek meegedaan. 

 

 

Roze Zondag 2013 10 juni 2012 Grote Kerk Drachten 

 

De Grote Kerk van Drachten stroomde helemaal vol op zondag 10 juni 

2012 voor de provinciale Roze Zondagviering. “Vrolijk vrucht dragen” 

was het thema, naar aanleiding van Markus 4. We hebben stilgestaan bij 

de vruchten van twintig jaar voorlichtingswerk voor de Friese kerken en 

voor de Friese gays en de vraag gesteld: Viel/valt het in goede aarde, onze 

boodschap van respect en gelijkwaardigheid? De preek is ook 

gepubliceerd op de website van de werkgroep (werkgroepgh.nl). 

Samen met de Werkgroep Erediensten Grote Kerk vierden we met alle 

aanwezigen de Tafel van de Heer. De werkgroep was en is zeer vereerd 

met het prachtige lied dat dichteres Aukje Wijma schreef voor de Roze 

Viering 2013. Het lied: “Ynmoedich ropt myn hert ta Jo” kreeg een mooie 

melodie van Sebastiaan Schippers en werd tijdens de viering gezongen: 

 

Ynmoedich ropt myn hert ta Jo 
Kom Jo my nei 
Kom tichteby 
En reitsje oan myn hertetoan 
 
Ynmoedich ropt myn hert ta Jo 
Wiis my in wei 
Kom tichteby 
Jo leafde libbe it my foar 
 
Ynmoedich ropt myn hert ta Jo 
Gean mei my mei 
Kom tichteby 
Lis wurden op myn libbensspoar 
 
aukje wijma 2012 
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De Friese Roze Zondag vormde opnieuw een warme schuilplaats voor de 

roze viering, voor de deelnemers en de vele ontmoetingen en gesprekken 

eromheen. Dit hebben we met kracht gebeden en gezongen:  

 

“Wij bidden voor allen die in hun manies van leven, in het omgaan met 

U en elkaar, in het breken en delen zoals Jezus ons voordeed, daarvan 

iets waarmaken en zo ‘vrolijk vrucht dragen. Spreid uw dragende 

vleugels over ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit”. 

 

De Leeuwarder Courant omschreef de Roze Viering als een ‘uitdaging tot 

een gay glimlach’; het Friesch Dagblad publiceerde een vraaggesprek met 

ondergetekende over twintig jaar werkgroep. 

De Roze Zondag 2013 zal plaatsvinden op zondag 9 juni aanvang 11.00 

uur in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden 

 

Vriend(inn)en en donateurs 

 

De werkgroep weet zich geestelijk (en ook een beetje materieel) gesteund 

door een groeiende groep vriend(inn)en, mensen die al jaren bij de 

werkgroep betrokken zijn, oud-bestuursleden en donateurs. Het 

midwinterdiner dat we sinds vier jaar voor en met deze groep 

organiseren op de ‘3e kerstdag’ (in 2012 vierden we dag met een concert 

en een diner in de katholieke kerk te Wolvega) blijkt zeer welkom en goed 

aan te slaan. Mensen ervaren er veiligheid en ontvangen er vriendschap; 

het bepaalt ons steeds bij het grote belang van de schuilplaats-functie van 

de kerk in onze provincie. We hopen dat de groep blijft groeien in aantal 

en in vriendschap. 

 

Middelen 

 

De werkgroep acteert op basis van een jaarbegroting van ongeveer € 

2500,-. De inkomsten komen uit giften van Friese kerken, donateurs. 

Daarmee bekostigen we de roze zondag en de veelzijdige 

voorlichtingsactiviteiten en materialen. We doneren jaarlijks een bedrag 

aan het werk van Homoplatform Fryslân. 
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De betrokkenheid van vele personen en organisaties maken ons werk 

mogelijk. Onze dank daarvoor wordt gedragen door de dankbaarheid aan 

God, die ons het leven geeft. 

 

Tot besluit 

 

Dankgebed na de communie (10 juni Drachten): 

 

 Liefhebbende God, 

zoals een moeder haar kinderen voedt, 

zo voedt Gij ons in deze maaltijd 

met brood en wijn, 

 zonder U kunnen wij geen vrucht dragen. 

Wij bidden U: 

bewaar ons door de gaven 

die wij hier van U mochten ontvangen 

in de gemeenschap met uw Zoon, 

opdat Hij in ons blijft 

en wij, vroom en vrolijk, in Hem: 

Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Ulbe Tjallingii, secretaris 

15 januari 2012 

 

 

 

 

 

 

 
Postadres: 

Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland 

St. Janswei 42 

9033 WN Deinum 

 

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland: 

Kamer van Koophandel: 01099625 

Bank:75.50.337 t.n.v. Werkgroep G&H te Joure  


