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Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 

sinds 1994 

 

 

 

                                                        Jaarverslag 2018 
 

 

 

 

 

Met dank aan 

  De laatste activiteit van ons platform in het drukke jaar 2018 was een op zich heel 

bescheiden bezigheid nl het vullen en versturen van enveloppes bestemd voor al die 

organisaties die ons werk dit jaar met hun financiële bijdrage moreel en materieel 

ondersteunden. Naast de brief met dankwoorden vulden we de enveloppe met de – mee 

door KF uitgebrachte – kleurrijke kalender ‘Multi-culturele feesten en gedenkdagen 2019’. We 

houden deze kerkelijke en andere levensbeschouwelijke organisaties graag op de hoogte. 

Want juist hun trouwe ondersteuning geeft een structurele basis voor ons werk. 

  

Een bijzonder jaar. 

 2018 werd in Friesland vooral gekenmerkt door alle activiteiten rondom het culturele-

hoofdstad-gebeuren. Ook KF heeft een aantal bijzonder projecten kunnen realiseren. We zijn 

het Iepen Mienskip Fonds dan ook zeer dankbaar voor de royale steun. Daardoor was het 

mogelijk om de volgende bijzondere avonden te organiseren. 

- Op 14 april in de Doopsgezinde Kerk In Leeuwarden het muzikale event  Vreemde 

Gasten waarin mensen uit verschillende culturele achtergrond hun bijdrage leverden. 

Een vorm van ontmoeten waarover nog lang werd doorgepraat. 

- Op 26 april verzorgde de bekende filosofe/schrijfster Joke Hermsen voor een zeer 

gevarieerd publiek een lezing ‘Amor mundi. We delen liefde, we delen herinneringen’. 

Een bijzonder inspirerende avond. 

- Op 27 juni sprak Bart Brandsma over ‘Wij-Zij-denken & Dialoog. Een wereld van kansen en 

valkuilen’. Geboeid volgden de aanwezigen het betoog van deze deskundige in 

conflict-beheersing. Een geanimeerde vragenronde volgde. 

Een aantal avonden waarmee we vorm en verdieping aan het dit jaar centrale begrip 

‘Mienskip’ wilden en konden geven. We hopen in 2019 nog een bijdrage hieraan toe te 

voegen. 

 

BruggenBouwen 

 Een andere kans die we kregen was om samen met Geloven-in-Samenleven in 

Leeuwarden een pilot-project ‘BruggenBouwen’ op te starten. De bedoeling is dat er een team 

ontstaat ‘dat als intermediair kan dienen tussen de overheid, media en religieuze organisaties 

en levensbeschouwelijke instellingen’. Om alert te kunnen reageren wanneer zich in de 

samenlevingen spanningen voordoen waaraan – onterecht of terecht – religieus of cultureel 

bepaalde motieven gekoppeld worden. KF wil graag conform zijn doelstelling zijn steentje en 

kennis bijdragen om dat soort spanningen te doen verminderen. De opbouw van een dergelijk 

team van vrijwilligers met verschillende achtergrond neemt geruime tijd. Ook de komende 

jaren zal KF hier dus bij betrokken zijn. 

 

Zie je wel? 

 In 2010 vond onder de titel ‘Zie je wel? Religies in Friesland bijzonder bekeken’ een 

tentoonstelling plaats van bijzondere foto’s van verschillende gebedshuizen van de fotograaf 
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Luuk Wagter. Naderhand schonk hij deze panelen aan KF. Dit jaar werden we door NHL-

Stenden in de gelegenheid gesteld om ze nog eens te exposeren in de gebouwen van de 

hogeschool in Leeuwarden. Een initiatief waaraan we ook op andere plekken in Friesland 

vervolg zouden willen geven. Er kan dan ook educatief materiaal – in samenwerking met 

VONKT – voor schoolklassen en andere groepen aangeboden worden. 

 

Kleurrijk Vieren 

 Het platform-karakter van KF krijgt duidelijk gestalte in het tweemaal per jaar belegde 

‘Kleurrijk Vieren’. Op de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme (21 maart) en op 

de Internationale Dag van de Vrede (21 september) gebeurt dit op steeds een andere locatie. 

Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen (Islam, Hindoeïsme, Christendom, 

Boedhisme, Jodendom, Soefi, Humanisme) geven een korte uitwerking van het thema vanuit 

hun eigen traditie. Meestal omlijst met een bijzondere muzikale bijdrage. En gevolgd door 

nagesprek. Steeds opnieuw een indringende en tegelijk ontspannen vorm van onderlinge 

ontmoeting. Dit jaar waren we op 21 maart te gast bij de Protestantse Gemeente Leeuwarden 

(thema: ‘Kleurich Iepen Mienskip. Bewuste aandacht voor elkaar’) en op 21 september in het 

Dharmahuis, Centrum voor Zen meditatie, Leeuwarden (thema: Kleurich Iepen Mienskip. Voorbij 

de ontmoeting’.  

 

Kleurrijke wandeling 

 Opnieuw maakten verschillende docenten gebruik van deze mogelijkheid: schoolklassen 

die onder begeleiding van een vrijwilliger van KF verschillende gebedshuizen bezoeken. Daarbij 

krijgen ze uitleg over het eigene van het betreffende  gebouw en religie. Wat steeds weer 

verrassende gesprekken oplevert. Een oefening in respecteren van wie anders is dan jij tot dan 

toe kende. 

 Verheugend was dat ook de organisatie van ‘Expeditie Levensbeschouwing’, die in het 

kader van LH2018 een spirituele dag tour belegde, ons wist te vinden. Zodat we onze ervaring 

in Leeuwarden konden inbrengen in hun programma. 

 

Regenboog van Religies 

 In oneven jaren organiseren we samen met de Raad van Kerken Leeuwarden op de 

avond van de langste dag van het jaar het bezoek aan verschillende gebedshuizen in 

Leeuwarden. Dit jaar lag er een verzoek vanuit de ‘werkgroep multi-culti’ in de wijk Bilgaard om 

iets dergelijks te beleggen. De zomertijd leek minder geschikt, zodat we ons richtten op een 

vrijdagavond in de wintertijd. In het wijkcentrum gaven verschillende inleiders een kleine 

workshop over hun gemeenschap en activiteiten in de wijk (Islam, Leger des Heils, Hindoeïsme, 

Protestants). Laagdrempelig en dichtbij het dagelijks elven van de wijk. Er kwamen echte 

ontmoetingen tot stand met herkenning door de verschillen heen van wat verbindt.  

 

Diverse andere activiteiten 

 Naast de bovengenoemde bezigheden konden we als KF meewerken aan: 

- de Dag van de Vluchteling op 20 juni in Blokhuispoort met het thema “Wat zou een 

vluchteling vragen?’ De bijdrage van KF op die dag was o.a. het verhaal van een van 

onze bestuursleden, die zelf als vluchteling in Nederland kwam wonen en geïntegreerd 

is.  

- de Walk of Peace op 21 september op initiatief van de Raad van kerken Friesland in de 

wijk Bilgaard, Leeuwarden 

- een workshop tijdens de St. Maartenconferentie 10 november die als thema had “jij ziet 

mij’. KF kon zo zijn ervaring inzetten opgedaan bij de jarenlang mee door ons 

georganiseerde ‘Week van de dialoog’.  

 

Informatie 

  De website van KF, facebook-pagina en de nieuwsbrief, die enkele malen per jaar 

digitaal verschijnt, werden ook dit jaar door onze vrijwilligers van nieuw kopij en informatie 

voorzien. 
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Met inzet van vereende krachten 

 Kleurrijk Fryslân is een vrijwilligersorganisatie. We mogen ons gelukkig prijzen dat er elk jaar 

weer mensen zijn en blijven die vrijwillig zich inzetten voor ons werk.  

 

We noemen in ieder geval: 

- Baukje Groenevelt: o.a. de wandelingen met schoolklassen langs gebedshuizen 

- Annie Kemps, Gaby van Binsbergen, Sandra Roza: nieuwsbrief 

- Fatima Taihan, EvertJan Hefting: contact met Geloven in Samenleven 

- Harry Prins: KF-pagina op facebook 

- Michael Chibili: website KF 

- Ad hoc diverse vrijwilligers bij korte of eenmalige activiteiten 

 

Bij het Kleurrijk Vieren op 21 maart cq 21 september waren er bijdrages van: 

Voor het Boeddhisme:             Cees de Wit 

                                                    Tenjo Schröder 

Voor het Jodendom:                Iet Schabbing 

Voor de Islam:                           Rachid Belakhdar 

Voor het Christendom:            Jan Jaap Stegeman 

                                                    Henk Hiddink 

Voor het Hindoeïsme:              Sandra Roza 

Voor het Humanisme:              Hans ten Houten 

Voor het Universeel Soefisme: Attie van Houten. 

     

 

Leden van het bestuur waren in 2018: 

- Sandra Roza, voorzitter 

- Henk Hiddink, secretaris 

- Michael Chibili, penningmeester 

- Henk Span 

- Matendo Makoti 

- Amela Dervisevic 

- Nada Landman (teruggetreden in september 2018) 

Adviseur: Jan Bosman. 

 

 

Tot slot 

 Samenwerking is een wezenlijk deel van ons beleid. Uit bovenstaand overzicht zal 

duidelijk zijn dat KF bewust zoekt om samen met andere vrijwilligers- en/of professionele 

organisaties vorm te geven aan zijn doelstelling:  

- Het vergroten van respect en onderlinge solidariteit tussen de diverse 

levensbeschouwelijke groeperingen in Fryslân 

- Het versterken van krachten die een positieve invloed hebben op de opbouw van een 

multiculturele samenleving 

- Het bevorderen van samenwerking van levensbeschouwelijke groeperingen bij het 

aanpakken van maatschappelijke problemen 

- Het bestrijden van racistische en discriminerende tendensen en handelingen.  

 

 

 

 

Januari 2019. 
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