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Beleid 

 

Visie 

De uitdaging is om tot een multiculturele samenleving te komen waarin voor een ieder plek 

is en die aan een ieder kansen biedt om zich te ontwikkelen passend bij de eigenheid van 

een ieder en ongeacht ras, sexe, religie of afkomst. Hierbij is het van groot belang te leren op 

een constructieve wijze met conflicten, polarisaties en escalaties om te gaan.  

 Kleurrijk Fryslân , een inter-levensbeschouwelijk platform van moslims, soefi’s, hindoes,   

 joden, christenen, boeddhisten en  humanisten, organiseert activiteiten die hierop     

 gericht zijn. De levensbeschouwing is daarbij inspiratiebron. Het is het mensbeeld waarin    

 zingeving van belang wordt geacht en erop gericht is om  een bijdrage te leveren    

 aan een menswaardige samenleving waarin waarden als respect, begrip, 

 gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en compassie  

 centraal staan. Wat haar samenbindt is vooral levenshouding. 

      

Missie  

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (KF) wil een bijdrage leveren aan het 

optimaal functioneren van de multiculturele samenleving vanuit diverse 

levensbeschouwingen, mede vanuit diep respect voor de identiteit van de ander, op basis 

van volstrekte gelijkwaardigheid.  

 

Kernwaarden 

Respect, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, begrip, compassie en  

verantwoordelijkheid. 

 

Organisatie 

KF is een ‘beweging’: klein maar slagvaardig, gebruik makend van netwerken met een sterk 

gevoel voor actualiteit. Hierbij past een projectorganisatie die zich richt op de activiteiten, 
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intern en extern.  De beleidsbeslissingen en het voeling houden met de projecten rusten bij 

‘De Werkplaats’, die daartoe minimaal drie keer per jaar samenkomt.  

Een kerngroep van vier mensen (waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester 

die tevens dienen als formeel bestuur conform de statuten) is beleidsvoorbereidend en 

dient als klankbord voor de projectleiders.  

 

Activiteiten 

KF was als organisator of medewerkende organisatie  in 2012 betrokken bij  de volgende 

activiteiten: 

 
 

 

Kleurrijk Vieren 

‘Kleurrijk Vieren’ is een concrete en zichtbare vorm van leren leven in een multiculturele en 

multireligieuze samenleving.  De diversiteit van inspiratiebronnen en groeperingen wordt 

gevierd als een boeket van bloemen in verschillende tinten. Kleurrijk Fryslân vormt het 

boeket. 

Door samen te vieren laat Kleurrijk Fryslân zien dat mensen met verschillende religieuze en 

levensbeschouwelijk achtergronden samen kunnen zijn voor gebed en ontmoeting. 

Daardoor hebben voorgangers en leden van diverse levensbeschouwelijke groeperingen in 

Fryslân elkaar leren kennen. Opvallend is de positieve opstelling van alle 

levensbeschouwingen om aan deze Kleurrijk Vieren dialogen actief bij te dragen.  
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De onderlinge kennismaking heeft een vervolg gekregen en heeft bijgedragen aan het 

bespreekbaar maken van overeenkomsten en verschillen. Daardoor is de onderlinge band 

tussen voorgangers, gelovigen en gemeenschappen gegroeid.  

Het samen vieren  wordt gecoördineerd door de voorzitter van Kleurrijk Fryslân, daarin 

bijgestaan door de werkgroep Kleurrijk Vieren. Deze groep kent deels een vaste 

samenstelling en wordt ad-hoc ingevuld door voorgangers en leden van lokale 

gemeenschappen of afdelingen. De werkgroep Kleurrijk Vieren heeft een richtlijn en een 

draaiboek ontwikkeld. Een voorwaarde is de actieve inbreng vanuit de deelnemende religies 

en levensbeschouwingen. Een tweede uitgangspunt is om te trachten Kleurrijk Vieren in 

diverse delen van Fryslân en in diverse gebedshuizen of ontmoetingscentra te laten 

plaatsvinden. Daardoor zijn de loop van de jaren tientallen gemeenschappen in de provincie 

en vele honderden personen bij de ‘dialoog door te vieren’ betrokken geraakt. 

 

Internationale dag tegen racisme (21 maart 2012) 

Op de internationale dag tegen racisme vond het ‘Kleurrijk Vieren’ in de kerk van de 

Christengemeente van Dokkum plaats. Door persoonlijke omstandigheden was de moslima, 

die de bijeenkomst vanuit de islam had voorbereid, helaas verhinderd. Haar bijdrage is 

voorgelezen door de voorzitter van de werkgroep Kleurrijk Vieren.  

 

 
 

Internationale dag van de vrede (21 september 2012): 

‘Kleurrijk Vieren’, o.a. met medewerking van de imam en tolk van de Marokkaanse moskee 

van Leeuwarden in de Doopsgezinde Vermaning in het kader van  de internationale dag van 

de vrede in de Vredesweek. 
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3e Sint Maartenconferentie 

Op 17 maart 2012 vond de 3e Sint Maartenconferentie plaats. Naima Zoundri, Sandra Roza 

en Baukje Groenevelt verzorgden namens Kleurrijk Fryslân op de 3e Sint Maartenconferentie 

in Drachten een workshop over “Sociale zorg in andere religies”. Ze bespraken 

overeenkomsten en verschillen. Over één ding zijn ze het eens: zorg voor mensen in nood is 

onlosmakelijk verbonden met de levensovertuiging.   

De laatste twintig jaar hebben de  kerken steeds meer aandacht besteed aan armoede en 

zorg. Op die terreinen is er nog veel meer vraag te verwachten en liggen nog veel kansen. 

Vanuit de gedachte dat we in één samenleving leven waarin naastenliefde een waarde is 

waar religies elkaar in herkennen. Maar ook het taboe op armoede speelt in alle geloven nog 

steeds een rol. En het bespreekbaar maken daarvan en het zoeken naar een aanpak door 

vrijwilligers van kerk, moskee, hindoe-gemeenschappen zou goed mogelijk moeten zijn. Daar 

ligt een kans voor Kleurrijk Fryslân om de groepen bij elkaar te brengen en de krachten te 

bundelen.  
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Regenboog van Religies – avond van ontmoeting en dialoog 

Onder deze titel organiseerden de Raad van Kerken Leeuwarden en Kleurrijk Fryslân, naar 

analogie van de Kerkennacht in 2011, op 4 juli een avond van ontmoeting en dialoog. 

De start was in het Titus Brandsma Huis, waar Kleurrijk Fryslân kantoor houdt.  

Van daaruit konden de deelnemers , ca. 50 personen, een bezoek brengen aan synagoge of 

Turkse moskee, kennismaken met het Hindoeïsme, het Zen-Boeddhisme of deelnemen aan 

een workshop over ‘Dialoog-wat houdt dat in’. De deelnemers werden uitgenodigd in 

gesprek te gaan over de bron van waaruit mensen leven. 

De avond werd afgesloten in het Titus Brandsma Huis met een groet vanuit ieder bezoek of 

iedere workshop en het zingen van enkele liederen uit de Interreligieuze Liedbundel.  

Een extra bijzonder moment was dat deze avond ook afscheid werd genomen van de Turkse 

Imam van de Ulu- moskee. 

Hij heeft de afgelopen jaren zijn steentje bijgedragen aan een samenleving van respect en is 

op bezoek geweest in de Synagoge. 

 

 
 

 

Walk for Peace in de Vredesweek 2012 

Op de internationale dag van de vrede werd de Walk voor Peace gehouden, een 

vredeswandeling, waaraan ca. 120 jongeren hebben deelgenomen. In de Doopsgezinde Kerk 

van Leeuwarden vond de afsluiting plaats in het kader van Kleurrijk Vieren.  
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Kerkendag 2012 

Op de kerkendag was Kleurrijk Fryslân op diverse manieren actief betrokken door de 

verzorging van een informatiestand op het “Kerkendag-marktplein” en door de organisatie 

van een bijeenkomst over mystieke ervaringen in wereldreligies in samenwerking met Het 

Apostolisch Genootschap in Heerenveen. Mystieke ervaringen hebben te maken met ons 

'levensgeheim'. Het is het hart van ons bestaan waar we onbewust naar op zoek blijven. 

Kenmerkend voor deze ervaringen is dat ze niet te verwoorden en al helemaal niet te 

beheersen zijn. Hoe gaan religies om met deze ‘stille kracht van transcendentie’? Is het 

onbenoembare niet juist dat wat ons bindt? 

Tevens was een bezoek aan de Turkse moskee van Heerenveen opgenomen in het 

programma.  
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Dag en Week van de Dialoog: 

In november 2012 vond de Week van de Dialoog voor het eerst op drie plaatsen tegelijk plaats. 

Nadat Kleurrijk Fryslân de afgelopen jaren ervaring had opgedaan in Drachten, Leeuwarden en Sneek 

werd de dag uitgebreid naar een Week van de Dialoog, met dialoogtafels in Drachten, Heerenveen 

en Leeuwarden. Aan 24 tafels hebben 180 mensen, in leeftijd variërend tussen 15 en 82 jaar, 

aan de dialoog deelgenomen.  

In de drie gemeenten waren wethouders een belangrijke ambassadeur, waarbij wethouder 

Andries Ekhart van Leeuwarden de provinciale aftrap gaf en wethouder Egbert Berendst van 

Smallingerland Friesland in Dialoog 2012 heeft afgesloten in het Karmelklooster Drachten.  

 

De dialoog in Drachten kreeg een praktisch en betekenisvol vervolg: de benarde positie van 

vluchtelingen zonder verblijfsstatus kwam ter sprake. Algemeen was men van mening dat de 

gemeente Smallingerland deze mensen niet op straat kan laten zwerven. De aanwezige 

raadsleden pakten het goed op en kort na de dag van de dialoog werd  door de 

gemeenteraad besloten tot de oprichting van een  opvanghuis voor vluchtelingen zonder 

status. 
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Ik noem je sneeuw 

Op diverse plaatsen in Fryslân is de muziektheatervoorstelling “Ik noem je Sneeuw” 

opgevoerd, een productie van Theamus in samenwerking met Geloven in Samenleven. 

D.m.v. de voorstelling  zijn waarden als verdraagzaamheid, solidariteit en tolerantie onder de 

aandacht gebracht. De voorstelling gaat over het onherstelbare verlies van een christelijke 

en islamitische moeder na de aanslag op de Twin Towers. De ene zoon sterft bij die aanslag 

op 11 september 2001. De andere wordt als terrorist tot levenslang veroordeeld. De 

vriendschap van de moeders wordt tot symbool. Lukt het hen ondanks alle culturele en 

religieuze verschillen om deze unieke verbintenis in stand te houden? 

 

Door dialogen, zang en muziek over thema’s dood en verlies zijn de rituelen verbeeld en is 

een uitwisseling tussen beide culturen bespreekbaar gemaakt.  

Het stuk stelt vragen over de essentie van wat leven in vrijheid is, wat liefde en opoffering 

betekent, wat extremisme ontketent. 

De voorstelling is opgevoerd in Leeuwarden (première), Dokkum, Rottevalle, Drachten, 

Raerd  en Foudgum. 

 

Rouwrituelen in andere culturen   

Jaarlijks wordt door Humanitas –Noord een toerustingsbijeenkomst georganiseerd voor de 

vrijwilligers die rouwgroepen begeleiden. Thema voor dit jaar” Rouwrituelen in andere 

culturen”. Vanuit het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslan verzorgden Naima 

Zoundri en Sandra Roza op 1 november in Haren  een inleiding over dit thema. 

 Naima Zoundri  belichtte de omgang met sterven en rouw  en de rituelen die daarbij horen 

vanuit de Islam. Sandra Roza vertelde over de gebruiken en rituelen in het Hindoeïsme.  Er 

volgde een zeer levendig gesprek o.a over de rol van de familie en de religieuze 

gemeenschap,  de voorschriften vanuit de religie en de vrijheid van de naast betrokkenen. 

 

Workshop “Vooroordelen” Nordwin College  

Op de diversiteitdag  van het Nordwin College heeft Kleurrijk Fryslân twee keer een 

workshop van twee uur verzorgd over “Vooroordelen” voor leerlingen van de 1e klassen, in 

de leeftijd van 16 – 18 jaar. In deze workshop kwamen onder andere vragen en 

onderwerpen aan bod zoals: Waar zijn vooroordelen op gebaseerd? Waar komen ze 

vandaan? Hoe kom je er aan? En hoe kom je er vanaf? En hoe kunnen we dat veranderen? 

Hierbij ging het met name om vooroordelen jegens buitenlanders, asielzoekers, andere 

godsdiensten en andere seksuele geaardheid. De deelnemers aan de workshop waren 

verrast  dat ze zo weinig van elkaar wisten. Met deze nieuwe kennis, ook van elkaar,  kunnen 

ze voorkomen, vooroordelen jegens elkaar te ontwikkelen, maar ook jegens nieuwe mensen 

die zij in hun leven nog tegen zullen komen. 
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Slotwoord 

Als bestuur willen wij met name alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze activiteiten 

te kunnen realiseren daarvoor hartelijk danken. Wij hopen dat hun en ons werk in  positieve 

zin heeft bijgedragen aan meer begrip en respect voor de ander die soms zo heel 

verschillend is dan wijzelf. En ook dat we mensen hebben laten ervaren dat verschillen ons 

kunnen verrijken. 

 

Het bestuur: 

Sandra Roza, voorzitter 

Henk Slavenburg, secretaris/penningmeester 

Baukje Groenevelt 

Fatima Taihan 

Bea Ramai 

Addie Reidsma 

Matendo Makinqana Makoti 

Jan Bosman, adviseur 

Mieni van der Meer, notuliste 


