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Aan de lezer 
door Sandra Roza 

 Allereerst de beste wensen voor een kleurrijk 2013 
vanuit de redactie. Dit is onze eerste nieuwsbrief in dit 
nieuwe jaar en komt 3x per jaar uit. We hebben hem 
met plezier samengesteld en hopen dat hij bij u in de 
smaak zal vallen. Veel lees plezier! 
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Column van Piet 
door Piet Heemskerk 

 
 Interview met……. 

Piet Heemskerk 
door Addie Reidsma 

Vanaf de oprichting van Kleurrijk Fryslân in maart 1994 
is Piet Heemskerk vrijwilliger. Bibliotheek en 
documentatie, spreken op informatiebijeenkomsten 
van Kerken, Ouderenbonden, Vrouwenorganisaties, 
Dorpshuizen enz. werden zijn werk. Zo werd hij 
onmisbaar. 
Welke verwachtingen had je ervan? 
“Een centrum voor verbinding en acceptatie van 
godsdiensten en levensbeschouwingen. Dit is voor een 
deel uitgekomen. Er is meer belangstelling ontstaan 
voor andere levensbeschouwingen. Veel kerkelijke en 
andere groepen leggen zelf contact, maar er zijn nog 
teveel religieuze gemeenschappen die buiten beeld 
blijven. De behoefte aan een platform lijkt meer van 
autochtone kant te komen dan vanuit de multiculturele 
samenleving”. 
Hoe kon je zo lang en enthousiast doorgaan? 
"De zoektocht naar het ware en het goede heeft mij 
altijd geboeid. Ik voel nog steeds een roeping om de 
schat van mijn eigen geloof (R.K.) uit te dragen. Nu 
verrijkt met beelden en inzichten van andere culturen 
en godsdiensten. Die openheid vind ik een boeiend 
gebeuren in onze tijd. Het samen optrekken van 
gelijkgezinden vanuit diverse achtergronden geeft mij 
een sterk gevoel van vriendschap en verbondenheid”. 
Welke activiteit in Kleurrijk Fryslân heeft je het meest 
aangesproken? 
"Het zinvolst vond ik de activiteit waarbij bv. de Islam, 
belicht werd vanuit verschillende 
levensbeschouwingen. De samenwerking daarbij met 
onder andere Cem Kaya en Naima Zoundri heeft mij 
veel voldoening gegeven". 
 

Kleurrijk samenleven in Friesland 
Samenleven kan op verschillende manieren vorm 
krijgen. Je kunt je contacten beperken tot mensen die 
er hetzelfde over denken als jij. 
Mensen met eenzelfde levens- en geloofsperspectief 
voelen zich thuis en veilig bij elkaar. 
Het gevaar ligt echter op de loer dat je andere 
opvattingen gaat zien als bedreigend en vijandig. 
 Je krijgt dan een wij – zij – verhouding, polarisatie, 
machtsstrijd en in het ergste geval vernietiging. 
Racisme en Jodenvervolging, de apartheid in het 
vroegere Zuid Afrika, zijn  het bewijs dat het hier niet 
gaat om een luchtspiegeling, maar om barre 
werkelijkheid. Maar ook in onze eigen omgeving wordt 
gediscrimineerd. Onderzoek wijst uit dat het aantal 
werklozen onder mensen van allochtone afkomst naar 
verhouding drie maal zo groot is dan onder de 
autochtone bevolking. Meerderen uit onze kring zijn 
hun baan kwijtgeraakt. Dit is niet eerlijk  omgaan met 
de mogelijkheden in crisistijd.  
Waar Kleurrijk Fryslân voor pleit is een andere vorm 
van samenleven. Een vorm die geen mensen uitsluit, 
maar integendeel de ander ziet als bondgenoot ook al 
heeft hij andere opvattingen over geloof en leven. 
Dit kan als wij onszelf en de ander zien als mensen 
onderweg, als zoekers en niet als bezitters van het 
ware en het goede. 
Het vraagt bescheidenheid ten opzichte van eigen 
standpunt en het vraagt openheid voor de visie en de 
beleving van de ander. Wat je dan merkt is dat je veel 
meer gemeen hebt dan je eerst dacht en dat het leven 
veel kleurrijker is dan de zwart – wit beelden, waarmee 
je vroeger de werkelijkheid bekeek. 
Als ze mij vragen: ‘waarvoor kom jij in beweging?’dan 
 is mijn antwoord met hart en ziel: Voor een kleurrijke 
samenleving in Friesland. 
 

Gedachte 
Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, maar het is erg 
belangrijk dat je het doet. (Mahatma Gandhi) 

 

http://www.heinpragt.com/spreuken/spreuken.php#gandhi


Wat moet er nog meer gebeuren? 
"Verbreding van de organisatie; meer betrokkenheid 
van de kleurrijke minderheid in de provincie. Hoe? 
Contact maken; niet bang zijn afgewezen te worden". 
Hoe reageert jouw omgeving op je betrokkenheid bij 
allochtonen? 
"Meestal positief. Maar toen ik de Antiracismeprijs 
van Leeuwarden won in 2007 was er behoorlijke 
weerstand van familie en kennissen. Met name mijn 
positieve houding tegenover moslims en hun geloof 
werd mij niet in dank afgenomen." 
Wat wens jij Kleurrijk Fryslân toe? 

“Dat zij veel vruchten mag afwerpen voor een 

vredige en kleurrijke samenleving!”.  

 

 21 september 2012, Walk for Peace 
EERSTE WALK FOR PEACE GROOT SUCCES 
door Jan Bosman  

Kleurrijk Fryslân was er bij op de eerste Walk for Peace 
in Leeuwarden.  In samenwerking met vele anderen 
vond op 21 september in Leeuwarden de 1e Walk for 
Peace plaats. Ruim 240 eindejaars leerlingen van Havo 
en VWO deden mee.  

 

    
 

Om 9 uur werd de vredesvlag gehesen door scholieren 
en wethouder Thea Koster.  
Daarna maakte de groep, aangevuurd door Ricardo 
Brouwer, het vredessymbool aan de voet van de 
Oldehove.  
Na deze aftrap gingen de leerlingen in groepjes uiteen 
om verschillende kerken, een moskee, synagoge en 
andere organisaties te bezoeken.  
Iedere organisatie gaf zijn eigen invulling aan het 
programma, zo kon er bij de boeddhistische 
gemeenschap gemediteerd worden, was er bij het 
Hindoeïsme uitleg over de rol van de goden, werd er bij 
Vrouwen voor Vrede een vredes-groei-tapijt gemaakt, 
werden er bij Amnesty brieven geschreven en bij het 
Fries Vredesplatform vredeswake gehouden met 
borden, die de leerlingen hadden gemaakt. 
Kleurrijk Fryslân verzorgde een workshop interreligieuze 
dialoog.  
Jongerenzender Froeks TV was er bij en maakte een kort 
filmpje:  Walk for peace. 

Activiteiten 
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 21 september 2012, Bijeenkomst ‘Kleurrijk Vieren’ 
op de Internationale Dag van Vrede.  
Energiebewust Vredesvieren 
door Jan Bosman 

 

Op 21 september namen zeven levensbeschouwingen 
deel aan het Kleurrijk Vieren van de internationale dag 
van Vrede. Het thema was “Energie voor Vrede” en de 
Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden was gastheer. 
Sandra Roza, voorzitter Kleurrijk Fryslân, maakte in 
haar inleiding de link naar het thema van de 
vredesweek. Aan het einde van het vieren werd ons 
duidelijk gemaakt hoeveel energie wij hadden 
uitgespaard door gedurende het vieren onze 
mobieltjes uit te schakelen. Een kleurrijk gezelschap 
deed mee, onder andere door de deelname van 
scholieren van CSG Comenius.  Zij sloten daar de Walk 
for Peace af, een stadswandeling langs een twintigtal 
locaties waar gewerkt wordt aan vrede, respect en 
mensenrechten. Een van de excursies  was een bezoek 
aan de Hindoe gemeenschap in Leeuwarden. Enkele 
leerlingen kregen na afloop van de viering een 
Hindoestaanse tikka (stip) op het voorhoofd, als 
bescherming tegen de boze geesten.  
 

     
 

Van de inleidingen is een brochure samengesteld. 
Deze is op te vragen via info@kleurrijkfryslan.nl . 

 7 oktober 2012, Middag van Ontmoeten en 
Verdiepen met als thema: Sleutels tot de ziel  
door Henk Slavenburg 

Met dit thema organiseerde  Het Apostolisch 
Genootschap voor de vierde keer een middag van 
ontmoeten en verdiepen. Dit maal in Heerenveen en 
in samenwerking met het Platform 
Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.  
Met zo’n 60 bezoekers  werd in de grote zaal de 
inleiding gehouden: “De onbekende God”. Deze  ging 
over ervaringen die niet te verwoorden en al helemaal 
niet te beheersen zijn.   
Tijdens deze inleiding waren er muzikale intermezzi 
door vrouwenschola “Flores Asperientes”, die liederen 
zong van Hildegard von Bingen, een beroemde 
middeleeuwse  mystica, componiste en abdis.  
Na de inleiding waren er een vijftal workshops met als 
thema:  introductie mindfulness, klankbeleving, 
mandala tekenen, meditatie en beelden en symbolen. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat de inleiding en 
de workshops goed werden gewaardeerd (gemiddeld 
een 8). Ook de organisatie, waaronder de catering, 
alsmede de gastvrijheid werden zeer op prijs gesteld. 
  

http://froeks.tv/2012-09-21/walk-for-peace
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl


Activiteiten (vervolg) 
 6 – 8 november 2012, (Week) Dag van de Dialoog 

Dag en week van de Dialoog in Fryslân breidt uit 
door Jan Bosman  

De opening van de Dag en Week van de Dialoog was dit 
jaar in het stadhuis van Leeuwarden. Deze keer voor het 
eerst op drie plaatsen. Naast Leeuwarden waren er 
dialoogtafels in Heerenveen en Drachten. Enkele 
tientallen organisaties deden meer en stelden ruimten 
of gespreksleiding beschikbaar voor de dialoogtafels. Op 
de foto de Leeuwarder wethouder Andries Ekhart. Hij 
had al ervaring met de dag van de dialoog uit zijn vorige 
werkplaats Sneek.  

 

 
 

Deze keer gaf hij het startsein voor de hele week. 
Helemaal rechts op de foto Sandra Roza, voorzitter van 
Kleurrijk Fryslân. Het platform Levensbeschouwing in 
Kleurrijk Fryslân was ook dit jaar de initiatiefnemer voor 
de Dag en Week van de Dialoog. Elk jaar groeit het door. 
Volgend jaar hoopt Kleurrijk Fryslân dat nog meer 
plaatsen zullen aansluiten bij dit initiatief. 

 20 en 27 november 2012 brainstormavonden, nieuw 
op te richten Fries Kleurrijk Jongerenplatform 
door Sandra Roza 

Op initiatief van Solidair Friesland heeft een groep van 
13 jongeren op 2 dinsdagavonden in dialoog met elkaar 
nagedacht of het zinvol is en zo ja, wat er voor nodig is 
om te komen tot een Fries Kleurrijk Jongerenplatform, 
een kweekvijver voor Kleurrijk Fryslân.  De aanwezige 
jongeren waren erg enthousiast en gecharmeerd over de 
werkwijze en willen graag hun steentje bijdragen. Er zijn 
op deze avonden leuke initiatieven en ideeën naar voren 
gebracht door deze groep. Op dinsdagavond 22 januari is 
er een volgende bijeenkomst, waarin er concrete 
afspraken worden gemaakt over onder ander de 
begeleiding en training van deze jongeren. Wil je als 
jongere ook deel uitmaken van dit platform meld je dan 
aan op info@kleurrijkfryslan.nl.  

 16 december 2012, Lichtceremonie Soefibeweging 
EENHEID VAN RELIGIEUZE IDEALEN 
door Dick Lieftink 

Het is inmiddels een traditie geworden dat rond de kerst 
de verschillende religieuze tradities in Friesland elkaar 
ontmoeten in een Lichtceremonie. 
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Op zondag 16 december kwamen in de 
Vrijmetselaarsloge in Leeuwarden ruim 70 
vertegenwoordigers bijeen van het Hindoeïsme, het 
Boeddhisme, het Jodendom, het Christendom, de Islam, 
de Bahai en het Universeel Soefisme. 
Met het aansteken voor elkaar van een kaars en het 
voorlezen van een tekst uit een van de eigen Heilige 
geschriften toonden de vertegenwoordigers het respect 
voor elkaars traditie. 
In een korte overdenking werd ingegaan op de 
achterliggende eenheid van religieuze idealen die alle 
tradities ten diepste aan elkaar verbinden. 
De bijeenkomst werd afgesloten met het aanbieden van 
een lichtje aan alle deelnemers onder de begeleidende 
tekst "aanvaard het licht, wees het licht en verspreid het 
licht". 

 Indringende dialogen in ‘Ik noem je Sneeuw’ 
door Jan Bosman  

Twee moeders, voor altijd verbonden door hun zonen. 
De ene zoon sterft op 11 september 2001 in het World 
Trade Center. De andere wordt als terrorist tot 
levenslang veroordeeld. Hun vriendschap wordt het 
symbool van de verbinding tussen een Franse moslima 
van Marokkaanse afkomst en een christelijk 
Amerikaanse. Wat aarzelend begint vanuit wanhoop en 
pijn groeit uit tot een krachtige stem waarmee ze samen 
een boodschap van vrede de wereld insturen. Lukt het 
hen ondanks alle culturele en religieuze verschillen om 
deze unieke verbintenis in stand te houden?  
 

 
 

Het stuk stelt vragen over de essentie van wat leven in 
vrijheid is, wat liefde en opoffering betekent, wat 
extremisme ontketent en laat zien hoe de publieke 
opinie beïnvloed wordt door de media. De muziek is  
op jazz geïnspireerde en live gezongen en gemusiceerde 
muziek.  
In de eerste maanden van 2013 zijn er nog uitvoeringen 
in Winsum, Delfzijl en Groningen. Zie 
www.geloveninsamenleven.nl  
 

mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
http://www.geloveninsamenleven.nl/


  

Een nieuw jaar, een nieuw begin en nieuw is ook deze 
digitale nieuwsbrief. Op deze wijze kunnen we onze 
volgers steeds beter informeren. We willen de redactie 
dan ook bedanken voor dit mooie resultaat. 
Ook langs deze weg wil het bestuur u allen een kleurrijk 
nieuw jaar toewensen, waarin mensen van allerlei 
culturen en levensovertuigingen elkaar met respect 
tegemoet treden. Een jaar met meer verdraagzaamheid in 
de samenleving. Als mensen willen we veel van elkaar, 
maar we vergeten vaak dat we elkaar ook veel te geven 
hebben, dus laten we dit jaar maar eens met z’n allen een 
begin maken met geven. 
Zoals u wellicht al weet, zijn we al enige tijd bezig om 
Kleurrijk Fryslân te reorganiseren en zijn een vernieuwde 
weg in geslagen. Deze ontwikkelingen zetten we dit jaar 
gewoon voort. 
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Uitgelicht 
Kleurrijk Vieren? 
door Gaby van Binsbergen 
 

Een bijeenkomst “Kleurrijk Vieren” op de Internationale 
dag van Vrede, vrijdag 21 september 2012: de kerk van 
de Doopsgezinde gemeente in Leeuwarden is vol. 
De uitspraak van Mahatma Gandhi siert de uitnodiging:  
“Ik wil de culturen van alle landen vrij door mijn huis 
laten waaien”. 
 

  
 

De samenkomst is indrukwekkend: vanuit veel 
levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigers aanwezig 
die zich aan een aandachtig luisterend publiek 
voorstellen. 
Door middel van het zoeken naar antwoord op de vraag:  
“Waar haal je je energie voor vrede vandaan?” en door 
middel van het samen zingen, zijn we blij met elkaars 
aanwezigheid. 
Respectvol en met aandacht wordt er geluisterd naar 
mensen uit Jodendom, Islam, Soefisme, Humanisme, 
Hindoeïsme, Christendom en Boeddhisme. 
Mensen willen graag van elkaar horen! 
Mijn blik valt op  :”.....vrij door mijn huis laten waaien.” 
en ik moet denken aan een ander thema: 
“religies achter de voordeur”. (ook een onderdeel van 
een “huis”!). Wat houdt deze uitspraak eigenlijk in? 
Het zou kunnen leiden tot hernieuwde discussies over 
bijvoorbeeld: 

 opheffing verplichte winkelsluiting op zondag 

 publieke omroepen die uitzendingen moeten gaan 
maken voor alle Nederlanders maken en niet alleen 
voor ”eigen parochie” preken. 

 vakantiedagen onafhankelijk van religieuze feesten 

 geen indoctrinatie van onze kinderen;verbod op 
religieus onderwijs.  

 Verbod op religieuze lichaamsaanpassingen bij 
kinderen. 

Geen gemakkelijke onderwerpen; ze hebben onze meest 
intensieve aandacht nodig!  
Even ben ik het spoor bijster.. 
Dan kijk ik om mij heen en zie de hoopvolle blikken en 
voel de wil tot vrede en samenwerking. 
Met de volgende vraag keer ik huiswaarts: 
“Moet dit  “Kleurrijk Vieren” achter een (voor)deur of 
kan het breder getrokken worden?” 
 

Nieuw  
door Jan Bosman 

 
 
 

 Kleurrijk Fryslân op facebook en twitter 
Clickt ‘t? 

Sinds december is Kleurrijk Fryslân ook te vinden op 
Facebook en te volgen op Twitter. Harry Prins, 
medewerker van Tûmba, heeft Kleurrijk Fryslân in de 
nieuwe sociale media ingevoerd.  Zo kunnen wij u nog 
beter op de hoogte houden van onze activiteiten, plannen 

en reacties. Doe je mee? Click dan hier. 
 Multiculturele posterkalender 2013 
De editie van 2013 is verschenen. De kalender geeft weer 
een mooi overzicht van de belangrijkste feest- en 
gedenkdagen van religies en culturen.  U kunt hem voor   
€ 2,50 (excl. verzendkosten) bestellen bij Kleurrijk Fryslân 
via info@kleurrijkfryslan.org  

 Zie ook op onze website: www.kleurrijkfryslan.org  
 

 
 

Nieuws uit het bestuur 
door Sandra Roza 

 

http://www.facebook.com/pages/Kleurrijk-Frysl%C3%A2n/417604121646562
mailto:info@kleurrijkfryslan.org
http://www.kleurrijkfryslan.org/
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Op de schietpartij in Sharpeville volgde de proclamatie 
van de noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering 
en de bekendmaking van enkele noodwetten. Op grond 
van de noodtoestand en deze wetten werden in een 
korte tijd meer dan 20.000 mensen opgepakt. 
De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar Racisme en 
Discriminatie zijn nog aan de orde van de dag. En niet 
alleen in Zuid-Afrika. Tal van landen over de hele wereld 
staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en 
groepen elkaar aandoen. Ook Kleurrijk Fryslân doet mee 
aan deze herdenking. Kleurrijk Fryslân kiest al sinds 
1992 deze dag om met elkaar stil te staan en samen te 
vieren dat we in een kleurrijke samenleving leven, ook 
in Fryslân, want dit willen we nooit weer! 
Het doel van deze kleurrijke bijeenkomst is om van 
elkaar te leren, ervaringen en gedachten uit te wisselen 
en te kijken hoe het empathisch vermogen bij elkaar 
weer aangewakkerd kan worden. 
Met medewerking vanuit: 
Christendom: Debora Meester, Het Apostolisch 
Genootschap Heerenveen 
Soefisme: Leo Fober, Soefi Centrum Friesland 
Boeddhisme: Nettie Groeneveld, Dharmahuis 
Leeuwarden 
Islam: Bijdrage uit de Islamitische Gemeenschap 
Jodendom: Bijdrage uit de Joodse Gemeenschap 
Humanisme: Hans ten Houten, Humanistisch Verbond 
Fryslân 
Hindoeïsme: Bea Ramai, Pandita Arya Samaadj 
Leeuwarden 
Met:   
- Verschillende Heilige boeken, Heilige  Geschriften en 

Manifest 
- Kleurrijk waaier van traditie en cultuur 
Tijd:  19.00 – 21.30 uur 
Waar:  In het gebouw van Het Apostolisch 

Genootschap, Piet van der Hemstraat 2 in 
Heerenveen 

De toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. 

Jan Bosman     
Gaby van Binsbergen                     
Addie Reidsma 
Sandra Roza    
     
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag  
mailen naar: Sandra  
 

 
          

Redactie 

Agenda 
  15 en 27 januari 2013 

Twee bijeenkomsten dialoog Christenen Moslims 
door Baukje Groenevelt 

1e bijeenkomst 15 januari om 20.00 uur in de 
Ulú Moskee, Noordvliet 7 in Leeuwarden 
We lezen en bespreken met elkaar soera 7 uit de Koran 
en Genesis 3: 1-24 uit de Bijbel. 
Thema: de mens en zijn opdracht 
2e bijeenkomst: zondagmiddag 27 januari van 1600 - 
19.00 uur: ontmoeting in informele sfeer en samen eten 
in het Kerkelijk Centrum de Oase, weideflora 142 in 
Leeuwarden 
Opgave bij Kleurrijk Fryslân: info@kleurrijkfryslan.org  
of bij Baukje Groenevelt: j.groenevelt2@upcmail.nl  

 8 – 17 maart 2013  
Vrouwenweek 2013 
door Jan Bosman 

De vrouwenweek van 2013 is van 8 t/m 17 maart. Als 
werktitel voor een thema is gekozen: “Eigen kracht van 
vrouwen”. Kleurrijk Fryslân biedt een workshop over 
rituelen aan. Daarmee kan een vervolg worden gegeven 
aan de voorstelling “Ik Noem je Sneeuw”. Deze 
voorstelling is gebaseerd op het gedeelde verdriet van 
een christelijke vrouw en een moslima over hun zonen, 
De een als verdachte en de ander als slachtoffer van de 
aanslagen van 9/11. De rouwverwerking door deze 
moeders is het centrale thema van dit stuk. In de 
workshop gaan deelnemers zelf aan het werk met het 
vormgeven van rituelen bij deze en andere 
scharniermomenten van het leven. 
Meer informatie komt op de website van Kleurrijk 
Fryslân. Hou deze dus goed in de gaten. 
www.kleurrijkfryslan.org  

 21 maart 2013  
Bijeenkomst “Kleurrijk Vieren” op  
de Internationale dag tegen Racisme en 
Discriminatie met als thema “Ontmoeten”,  
mens zijn is medemens zijn.  
door Sandra Roza 

Elk jaar op de 21ste maart staan we als Kleurrijk Fryslân 
stil bij de betekenis van de door de VN uitgeroepen 
Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De 
aanleiding hiervoor is, dat op 21 maart 1960 in 
Sharpville, een zwarte township in Oranje Vrijstaat Zuid 
Afrika, 69 zwarte afrikanen door de oproerpolitie 
werden gedood, toen zij deelnamen aan een vreedzame 
demonstratie tegen de zogenaamde pasjeswetten.  
Het werd een bloedbad: 69 mensen, onder wie 10 
kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 
mensen raakten gewond.  
Wat was nou het geval: De pasjeswet dwong de zwarte 
bevolking dáár te gaan wonen waar de blanke regering 
wilde. Gezinnen werden daardoor vaak uit elkaar 
gehaald. 

mailto:roza.sandra@gmail.com
mailto:info@kleurrijkfryslan.org
mailto:j.groenevelt2@upcmail.nl
http://www.kleurrijkfryslan.org/

