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Jaarverslag 2016  Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. 
Hoewel KF, door wegvallen van overheidssubsidie, niet meer zoals in het verleden over een 
eigen kantoor en een functionaris kan beschikken zijn toch diverse activiteiten nog mogelijk 
gebleken. Met dank aan de inzet van vrijwilligers en aan de financiële bijdrages van diverse 
levensbeschouwelijke organisaties.   Hieronder volgt een overzicht.  
 
21 maart Internationale dag tegen racisme. 
Deze dag was de Sefaat Moskee in Heerenveen de ontvangende partij voor het Kleurrijk 
Vieren. Thema: ‘Ik ben jij’. Gedachtes bij dit motto werden aangedragen vanuit de Islam, 
Soefisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Hindoeisme, terwijl de Lord’s Moor 
Singers muzikale bijdrages leverden. Bij het nagesprek werden we door de ontvangende 
partij onthaald op een grote diversiteit aan (turkse) hapjes. Er ontstonden boeiende 
ontmoetingen en gesprekken. Een fors aantal deelnemers. 
Van dit Kleurrijk Vieren is een DVD gemaakt die in 2017 beschikbaar komt ter informatie 
voor belangstellenden. 
 
5 mei Bevrijdingsdag. 
Een wandeling langs verschillende gebedshuizen in Leeuwarden met als thema ‘Beleef de 
kleur van de vrijheid’.  In het onderlinge gesprek tijdens de wandeling kwam dit thema ook 
aan bod. Het deelnemersaantal lag wat lager dan vorig jaar. Mogelijk veroorzaakt doordat er 
vakanties waren. 5 mei was dit jaar nl ook de christelijke feestdag Hemelvaartsdag. 
 
31 mei  
Eenmaal in de twee jaar wordt eind juni een ‘Regenboog van religies’-bijeenkomst gepland. 
Dit jaar zou dat in de islamitische Ramadan vallen wat de mogelijkheden erg zou beperken. 
Er is nog getracht om het een maand te vervroegen naar 31 mei. Maar dat leverde te veel 
organisatorische problemen op. Waardoor het dus niet doorgegaan is. 
 
21 september Internationale dag van de vrede 
Samen met de protestantse wijkgemeente Cammingaburen  is een Kleurrijk Vieren opgezet 
in hun gebouw De Schakel. Het thema was ‘Iedereen kan iets voor Vrede doen’. Het 
programma verliep op de vertrouwde wijze. Naast de zes onder 21 maart genoemde 
levensbeschouwingen was deze keer ook weer een spreker namens het Humanisme 
aanwezig. Na het Kleurrijk Vieren werd door een groot aantal aanwezigen deelgenomen aan 
het nagesprek. Met name dit onderdeel kreeg in de evaluatie – niet ten nadele aan de 
bijdrage van de sprekers - de meeste waardering.  
 
15 oktober 
Een Kleurrijke Wandeling langs enkele gebedshuizen. Onder begeleiding van KF hebben een 
aantal studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden deze wandeling opgezet, met 
name voor leeftijdgenoten. 
 
4 november dag/week van de dialoog. 
In de gemeentes Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Achtkarspelen en Smallingerland zijn ook dit 
jaar weer dialoog-tafels georganiseerd om het met-elkaar-in-gesprek-zijn te beoefenen. In 
totaal 21 tafels. Nieuw was dit jaar dat er speciaal voor kinderen en jongeren (6) tafels 
georganiseerd zijn. Een mogelijkheid die om voortzetting vraagt in 2017.  
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10 december  Internationale dag van de rechten van de mens. 
Na aansluiting bij de handtekeningenactie van Amnesty International in het Fries Museum 
was er een door KF georganiseerde Kleurrijke Wandeling langs het joodsmonument en 
diverse gebedshuizen.  
 
Informatie-verstrekking 
Regelmatig wordt KF gebeld of gemaild met vragen om informatie of inbreng in een 
programma. 

- Provinciale Kerkendag 2 oktober in Harlingen met als thema ‘Bruggen’. KF was 
opgenomen in het programma met een workshop 

- St. Maartensconferentie van het RK-bisdom 19 november in Groningen. Ook hier 
verzorgde KF een workshop. 

- Voor een gesprek op 19 maart van verschillende instanties in Sneek rondom 
vluchtelingenwerk was ook KF uitgenodigd. Enige vertegenwoordigers vertelden daar 
hoe onze ervaringen zijn in de ontmoeting van verschillende religies. 

- Basis- en middelbaar onderwijs klopte net als voorgaande jaren aan om met 
leerlingen een ochtend bezoek te kunnen brengen aan verschillende gebedshuizen 
om hen op die manier oog te laten krijgen voor verschillende religies en hen iets van 
ontmoeting daarmee te laten ervaren. Er konden vier ochtenden verzorgd worden 
voor 156 leerlingen. Enkele docenten moesten teleurgesteld worden omdat men pas 
te kort voor de gewenste datum contact zocht, waardoor het niet mogelijk was om 
op tijd gastvrouwen/heren te vinden. Maar op zich is de bereidheid bij synagoge, 
moskee, dharmahuis (boedhistisch centrum) en de kerken groot om hen te 
ontvangen. 

- Inmiddels heeft KF weer een nieuwe folder over ons werk ontworpen en laten 
drukken. Naast de website en de nieuwsbrief een goed middel om bekendheid te 
geven aan het bestaan en de activiteiten van KF. 

 
Gezamenlijke activiteit 
Samen met de Raad van Kerken Leeuwarden heeft KF in 2016 nogal wat tijd gestoken in de 
voorbereidingen van een gezamenlijk project om in het jaar dat Leeuwarden culturele 
hoofdstad van Europa zal zijn (2018) een tentoonstelling tot stand te brengen van zoveel 
mogelijk groeperingen binnen Friesland op levensbeschouwelijk terrein. Het project heeft de 
naam Bjuster Ferskaat gekregen. Hetgeen als ‘verwonderlijk verschillend’ vertaald kan 
worden. Om daarmee tot uitdrukking te brengen hoezeer de verschillende 
levensbeschouwingen binnen de provincie toch elk op een verwonderlijke manier bijdragen 
(en willen blijven bijdragen) aan de ‘mienskip’.  
 
Bestuurssamenstelling en vrijwilligers 
Ook in 2016 had KF te maken met een onderbezet bestuur, dwz door persoonlijke 
omstandigheden (werk, gezin, ziekte) kon niet ieder volop functioneren. Gelukkig kon de 
vacature van vorig jaar opgevuld worden in de persoon van Henk Span. Inmiddels heeft 
Anneke Huitema aangegeven dat zij te weinig tijd heeft. Waarom we inmiddels afscheid van 
haar hebben genomen als bestuurslid. We hopen dat deze vacature in 2017 door iemand uit 
de moslim-gemeenschap vervuld kan worden.  
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Gelukkig zijn er altijd vrijwilligers die allerlei deel-taken op zich nemen, zoals de organisatie 
van de kleurrijke wandelingen met scholieren en anderen, de nieuwsbrieven, de 
dialoogtafels enz. enz. Zij vormen mee het gezicht van KF.  
 
Gezamenlijk zullen we ons ook komend jaar weer inzetten. En daarnaast ons bezinnen op de 
mogelijkheden anno 2017 om ontmoeting en gesprek, begrip en respect, tussen de (leden 
van de) verschillende religies en levensbeschouwingen tot stand te brengen. Wellicht zijn er 
naast de huidige activiteiten andere plekken of mogelijkheden waar dat zou kunnen 
plaatsvinden.  
Immers ‘levensbeschouwing/religie is de kern waaruit mensen de wereld interpreteren en 
werkt door en komt voort uit het diepste wezen van de mens.’ (citaat uit het 
draagvlakonderzoek 2005). De omstandigheden en situaties op cultureel en politiek terrein 
in onze wereld veranderen voortdurend, maar de vragen naar en vormen van zingeving 
blijven. Evenals de noodzaak om als mensen elkaar daarnaar te bevragen om onbegrip en 
misverstaan (of erger) te voorkomen. KF probeert ook in 2017 daarin zijn bijdrage te leveren. 
 
Bestuursleden: 
Sandra Roza (voorzitter), Henk Hiddink (secretaris), Michael Chibili (penningmeester), Nada 
Landman, Matendo Makoti, Henk Span,  1 vacature, Jan Bosman (adviseur). 
 
 
 
 
 
 


