
 
 
 

Jaarverslag 2017 Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. 
 

 

Als je niet van elkaar weet……….. 
 

‘Ik had hier eens een moslimjongetje die eigenlijk niet wou. Met de klas, met school ging die hier naar 

toe, dus moest hij wel mee. En hij wou geen keppel op. (Jongens moeten hier iets op hun hoofd 

hebben.)  En op een gegeven moment vertelde ik dat ik sommige dingen bij de Turkse winkel haal. 

Sommige halal-dingen kan ik ook eten. En hij viel uit zijn stoel. Hij veranderde helemaal. Toen zei ik: 

we zijn niet zo heel erg verschillend. We hebben heel veel overeenkomst. Nou dat vond ie erg apart. 

Als je niet van elkaar weet, dan weet je ook niet hoe je je gedragen moet’. (iemand uit de joodse 

gemeenschap die rondleiding verzorgt in de synagoge)  

  

 

 Dit voorval, geeft in een notendop weer wat ons motiveert om als platform te willen 

fungeren in de samenleving. Namelijk: gelegenheid bieden dat mensen elkaar ontmoeten hoe 

verschillend hun levensbeschouwing en cultuur ook is zodat er verheldering over en weer tot 

stand komt. Er is immers meer dan genoeg misverstand en onbekendheid tussen groepen en 

individuen in onze maatschappij. Uitleg, kennis uitwisselen, de ervaring delen van in gesprek 

zijn met andersdenkenden – het maakt het leven kleurrijker. Voor kinderen, zoals 

bovenstaand voorval illustreert. Maar net zo goed voor volwassenen zoals we ook afgelopen 

jaar weer gemerkt hebben.  

 

Hieronder doen we er daarom verslag van hoe onze vrijwilligersorganisatie en alle in 

het platform vertegenwoordigde levensbeschouwelijke organisaties daaraan het afgelopen jaar 

een bijdrage heeft willen leveren. 

 

Kleurrijke wandelingen 
Al wandelend ontstaan vaak boeiende gesprekken. Zeker als je onderweg plekken 

aandoet die onbekend voor je zijn. Daarom organiseren we elk jaar een aantal wandelingen 

waarbij de deelnemers gebedshuizen van verschillende levensbeschouwingen bezoeken. Het 

stilte-centrum van boeddhisten bijvoorbeeld, de joodse synagoge, een kerk, een moskee. 

Steeds is op die plek iemand die wat vertelt over dat gebouw en over hoe het functioneert, 

over de eigen rituelen en beleving etc. Dat maakt ter plekke nieuwsgierig en roept vragen op – 

die dan ook gesteld kunnen worden en antwoord krijgen. Zodat daarna, op weg naar het 

volgende gebedshuis, er voor de deelnemers meer dan genoeg stof is voor gesprek. Een 

boeiende manier om het kleurrijke van het levensbeschouwelijke terrein om je heen te 

ontdekken. 



In 2017 was er op 5 mei een dergelijke wandeling georganiseerd in Leeuwarden met 

wel veertig deelnemers. Met als motto: ‘Beleef de Kleur van de Vrijheid’. Op 31 oktober 

gebeurde hetzelfde nu in samenwerking met en voor studenten van de Noordelijke 

Hogeschool.  

Het ligt in de bedoeling dat we in 2018 ook in een paar andere plaatsen in Friesland 

een dergelijke wandeling te organiseren. 

 

Kleurrijk Vieren 
Al vijfentwintig jaar lang vindt er tweemaal per jaar een zogenaamd Kleurrijk Vieren 

plaats in onze provincie. Een religieuze groep in een van de Friese dorpen of steden fungeert 

dan als ontvangende partij voor andere levensbeschouwingen. Samen met hen richten we een 

bijeenkomst in met een centraal thema waarin, vertegenwoordigers van verschillende 

godsdiensten en levensbeschouwingen citeren uit hun heilige boeken of uit geschriften van 

denkers uit hun kring, passend bij dat thema. Voorzien ook van een korte toelichting of 

toepassing. Wat verheldering biedt en gesprek oproept. En waarvan op zo’n avond dankbaar 

gebruik gemaakt wordt.  

Net als andere jaren wordt als datum gekozen de Internationale Dag tegen Racisme en 

Discriminatie (21 maart) en de Internationale Dag van de Vrede (21 september). 

Eerstgenoemd Kleurrijk Vieren was in Akkrum in de Terptsjerke samen met de plaatselijke 

werkgroep ‘Ontmoeting voor Vrede’ en had als thema ‘One planet, one people’. Een goed 

bezochte bijeenkomst waarbij het kleurrijke niet enkel merkbaar was in de diversiteit van de 

sprekers en aanwezigen, maar ook letterlijk in de aanlichting van het kerkgebouw.  

Op 21 september was het Soefi Centrum Friesland de ontvangende partij op de locatie 

waar zij hun reguliere bijeenkomsten houden, het gebouw van de Vrijmetselaars in 

Leeuwarden. Thema was ‘De kracht van de verbeelding’. De aanwezigen maakten een warm 

en creatief gebeuren mee.  

Overigens was deze bijeenkomst voorafgegaan door een ‘Walk of Peace’ door de wijk 

Schieringen-Heegterp waarbij het begrip ‘armoede’ was uitgediept aan de hand van 

ontmoetingen in het wijkcentrum en de Marokkaanse moskee. Deze wandeling was door de 

Raad van Kerken Friesland georganiseerd in samenwerking met o.a. Kleurrijk Fryslân.  

 

Informatie verstrekken. 
Onder dit rubriekje valt een breed scala aan bezigheden van Kleurrijk Fryslân te 

rangschikken. Het is prettig om te merken dat mensen ons weten te vinden wanneer men iets 

wil organiseren op het terrein van culturele ontmoeting of bij het oriënteren op aanwezige 

levensbeschouwingen. Uit de diversiteit aan verzoeken en vragen hieronder de volgende 

selectie: 

 Op 8 maart (Internationale Vrouwendag) kon Sandra Roza, onze voorzitter, aanwezig 

zijn bij een bijeenkomst van Amnesty International in het Filmhuis in Leeuwarden, waar ze 

de film van die dag inleidde met informatie over ‘uithuwelijken’ in verschillende culturen. 

 Op verzoek gingen enkelen van ons samen met Geloven in Samenleven 31 maart naar 

de moskee in Drachten om te spreken over de mogelijkheden van gesprek tussen moslims en 

christenen. 

 In het wijkcentrum Bilgaard (Leeuwarden) was door de ‘multicultigroep’ van de 

wijkvereniging op 15 juli een avond belegd over ‘vasten’, waarvoor Kleurrijk Fryslân 

uitgenodigd was en we konden vertellen over hoe er gevast wordt binnen de islam, het 

christendom en het hindoeïsme. Een levendig gesprek volgde waarna er afspraken gemaakt 

werden om in 2018 een vervolg aan deze ontmoeting te geven. 

 De Stifting Slach by Warns zocht overleg met Kleurrijk Fryslân om een bijdrage te 

leveren aan de Warnsbetinking die dit jaar op zaterdag 23 september gehouden werd. Het 



thema was namelijk ‘Hoe sjogge de Nije en Alde Friezen inoar?’ Met genoegen zijn we op 

dat verzoek ingegaan. Zo konden we op die zonnige zaterdagmiddag het kleurrijke van dat 

jaarlijkse fries-bewustzijn-moment met ervaringsverhalen uit onze kring versterken. 

 En net als elk jaar waren er weer verschillende verzoeken van studenten bij een 

onderzoek of van leerkrachten om informatie of hulp bij lessen over levensbeschouwing. 

Daaruit kwamen ook dit jaar weer een aantal wandelingen langs gebedshuizen voort voor 

leerlingen uit groep 7 of 8 van basisscholen. De ervaring bovenaan dit jaarverslag geciteerd 

deed zich voor tijdens een dergelijk project en is tekenend voor het nut en belang van deze 

wandelingen. Ook zijn vertegenwoordigers van Kleurrijk Fryslân aanwezig geweest in lessen 

op scholen om daar wat vanuit hun eigen religie te vertellen over hoe zij de ontmoetingen met 

andersdenkenden beleven. 

 

Integratie 
Begrijpelijkerwijs wordt Kleurrijk Fryslân ook gevraagd om betrokken te zijn bij 

activiteiten rondom de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. Religie en 

levensbeschouwing is immers een belangrijke component in de culturele bagage en leefstijl 

van ieder mens. Zo ook in dat van de nieuwkomer. Vragen te over hierbij. Verheldering over 

en weer is erg belangrijk. Uit onze bijdrage daaraan noemen we hier twee momenten: 

 Op 14 maart was er een informatieavond georganiseerd door een werkgroep uit ons 

midden waarop ervaringen van asielzoekers/statushouders verteld werden. Die vervolgens 

geplaatst werden in het bredere kader van onze samenleving en de ontwikkelingen daarin.  

 Op 23 september was er in Berlikum het ‘Welkom hier Festival’ dat door een aantal 

organisaties, waaronder Kleurrijk Fryslân, georganiseerd was. De verslagen hiervan in de 

dagbladen geven aan hoe geslaagd dit evenement was. ‘Welkom hier doen we samen!’ was 

het treffende motto.  

 

Dialoog 
Al tien jaar doet Kleurrijk Fryslân mee aan de Week van de Dialoog in november. 

Allerlei bedrijven en groepen worden uitgenodigd om op de eigen werkvloer een zogenaamde 

‘tafel van dialoog’ te beleggen. Om zo als collega’s, medescholieren enz, een uur over andere 

dingen met elkaar te spreken dan de zakelijk-belangrijke. En zo de mens met wie je werkt 

anders te ontmoeten. De aan Kleurrijk verbonden werkgroep Friesland in Dialoog levert 

daarvoor gespreksmateriaal en gespreksleiders. Op de website van die werkgroep vindt u 

uitvoerige informatie en verslagen. Ook dit jaar is het weer gelukt om op meerdere plaatsen in 

Friesland in die week aan de dialoog bij te dragen.  

 

Samen met anderen. 

Voorbeelden van activiteiten die we samen met andere organisaties of verenigingen 

opzetten werden hierboven al vermeld. We beseffen duidelijk dat we niet de enigen zijn die 

op dit terrein werken. Er zijn immers steeds overlappende aandachtsvelden met andere 

religieuze, levensbeschouwelijk en culturele groepen. Maar tegelijk weten we dat we toch een 

heel eigen accent kunnen toevoegen. Zogezegd een kleurrijk element. 

 Zoals bijvoorbeeld in het contact met de Raad van Kerken Friesland. Een van de 

leden van ons bestuur zit in Kleurrijk Fryslân mee namens deze Raad. Zo blijft de lijn kort en 

kunnen we gemakkelijk samen iets opzetten. Denk  bijvoorbeeld aan de hierboven al 

genoemde Walk of Peace in Leeuwarden op 21 september. 

Maar ook met de Leeuwarder Raad van Kerken is er een gezamenlijke activiteit. 

Onder de naam BjusterFerskaat hebben we gezamenlijk het initiatief genomen om te trachten 

in 2018 een expositie in te richten waar alle levensbeschouwelijke groepen binnen onze 

provincie aan bod komen. Een project dat natuurlijk bewust in het jaar van de Culturele 



Hoofdstad van Europa is gepland. Ook in 2017 is er druk vergaderd over deze mogelijkheid 

om iets van de ‘mienskip’ te laten zien. Het verbindende tussen levensbeschouwingen dat 

altijd al wezenlijk is voor ons platform. Immers ‘als je niet van elkaar weet…’  

In 2017 waren er ook verkennende besprekingen met het hierboven al genoemde 

Geloven in Samenleven, een interreligieuze projectgroep in de noordelijke provincies die zich 

inzet om verschillen te verbinden. In samenwerking met hen zal gepoogd worden te komen 

tot een team van contactpersonen uit verschillende levensbeschouwelijke groepen dat alert 

kan reageren wanneer zich crisissituaties in de lokale samenleving voordoen die een 

religieuze component hebben. Denk aan spanningen die zich elders wel voordeden rondom de 

bouw van een moskee of bij bepaalde demonstraties met een extremistisch karakter. 

Overheden hebben al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in dit project. 

Een kleiner, maar wel steeds terugkerend project is de kalender multiculturele feesten 

en gedenkdagen. Jaarlijks wordt deze uitgebracht door het Centrum voor levensbeschouwing 

in Leeuwarden. Kleurrijk Fryslân is vanaf het ontstaan van deze kalender hierbij betrokken. 

En nog steeds.  

 

Draagvlakonderzoek. 
Bij de tijd blijven is voor een organisatie als de onze nodig. In 2005 is er een door ons 

geïnitieerd draagvlakonderzoek gehouden. Na ruim tien jaar was het wenselijk om opnieuw 

iets dergelijks te doen, om te zien waar mogelijk bijstellingen in beleid en werkwijze nodig 

zijn. We hebben contact opgenomen met Hogeschool Windesheim hetgeen resulteerde in een 

voorbereidend onderzoek van een van hun studentes. Haar scriptie draagt de titel ‘Van kleur 

naar kleur-rijker. Een verkenning naar de behoeften van levensbeschouwelijke 

gemeenschappen in Friesland.’ Zoals uit de ondertitel blijkt (’verkenning’) wordt hier een 

aanzet gegeven waarop ook komend jaar verder onderzoek kan voortborduren. En wat ons 

kan helpen kleur rijker te worden. Het citaat waarmee dit jaarverslag opent komt uit dit 

werkstuk. 

 

Vrijwilligers  
Weinig zou er van onze plannen terechtkomen als we niet konden rekenen op een 

vaste groep vrijwilligers waarvan zich velen al jaren inzetten in bestuur en/of werkgroepen.  

En natuurlijk mogen degenen – zij het dan niet bij name – niet vergeten worden die via 

giften en donaties het nog steeds mogelijk maken dat Kleurrijk Fryslân bestaat en werkt. 

Slechts één naam vermelden we dit jaar. Het moet echter met een rouwrandje. Mieni 

van der Meer is ons dit jaar ontvallen. Al heel wat jaren was ze intensief betrokken bij ons 

werk. Geruime tijd ook was ze notuliste van het bestuur. En op die plek dacht ze volop mee in 

het plannen maken en de uitvoering daarvan. We gedenken haar met dankbaarheid. 

 

 

Leeuwarden, februari 2018. 
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