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Kleurrijk Fryslân volgen?
Website:
Facebook:
Twitter:

Kleurrijk Fryslân
Facebook pagina Kleurrijk Fryslân
@KleurrijkFrysla

Kleurrijke inspiratie
door Gaby van Binsbergen

Nederigheid
Soms kun je, je heel nederig voelen, bijvoorbeeld
bij de geboorte van een kind, bij een diep contact
met het spirituele of met een medemens; als je
aanwezig bent bij het overlijden van een geliefd
persoon. Er zijn veel voorbeelden van mensen die
vanuit deze nederigheid lijken te leven. Obama is
voor mij zo iemand, paus Franciscus, Jezus van
Nazareth, Hildegard von Bingen....en er zijn er nog
wel meer.
Onlangs werd ik getroffen door een openingszin
van een artikel van E. de Bruin (in de NRC van 4
januari 2014): “Een kenmerk van nederigheid is
een gezond, robuust zelfvertrouwen”.
Daar kan het bij ons vaak flink aan schorten.
In plaats van dan te proberen jezelf te veranderen,
te “repareren”, kun je ook een voorbeeld nemen
aan bovengenoemde personen.
Opmerken dat zij juist een accepterend zelfbeeld
hebben, liefdevol gericht zijn op anderen, iedereen
gelijkwaardig achten en zelf verantwoordelijkheid
nemen als dingen fout gaan. En dat zijn dé
kenmerken van een gezond robuust zelfvertrouwen.
De les die wij daaruit kunnen trekken is:
“Not thinking less of yourself, but thinking of yourself
less”. (C.S.Lewis).
Een sterk en nederig toekomst!

Agenda
 Kleurrijke wandelingen op:
- Maandag 5 mei Bevrijdingsdag –
Kleurrijke wandeling in Leeuwarden. Start om
10.45 uur bij de Grote of Jacobijnerkerk,
Jacobijnerkerkhof 95 Leeuwarden.
- Zaterdag 14 juni, Rondwandeling
Blauwhuis –Greonterp–Westhem–Blauwhuis.
Start om 13.30 uur bij de Sint Vituskerk in
Blauwhuis.
- Zondag 14 september, wandeling langs
de Stupa bij Hantum, start om 13.30 uur.
 21 mei, 10 juni en .. augustus, Open
dialooggesprekken. Zie verder artikel op blz. 7.
 Vrijdag 20 juni, Wereld Vluchtelingendag,
Presentatie Digitale Kookboek.
 Dinsdag 24 juni, Regenboog van Religies van
19.30 – 22.00 uur.
 Zondag 21 september, Kleurrijk Vieren met
als thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’ van
09.30 – 11.30 uur in de Vincentiuskerk in
Reduzum.
Opgave en/of informatie: Kleurrijk Fryslân
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Van de redactie

Kennismaken met Elise Sleven

door Sandra Roza

door Jan Bosman

Nieuw logo en nieuwe website voor
20 jarig jubileum Kleurrijk Fryslân
Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân
viert in 2014 haar 20-jarig jubileum met
verrassende en bijzondere activiteiten. We zijn dit
Jubileumjaar gestart met een nieuw logo en een
vernieuwde website www.kleurrijkfryslan.nl.
Op deze site staan de activiteiten vermeld die dit
jaar zullen plaatsvinden. Ook onze nieuwsbrief is
vernieuwd, zoals u gemerkt heeft.
Het nieuwe logo bezit alle kleuren van de
regenboog. Al deze kleuren samen representeren
waar Kleurrijk Fryslân voor staat: een grote
diversiteit die samen een rijk geheel vormt.
De kleuren staan ook voor vreugde en positiviteit,
precies datgene wat Kleurrijk Fryslân beoogt uit te
stralen. De vorm van de kleurenboog is kenmerkend
voor de activiteiten van Kleurrijk Fryslân.
Het logo bezit links een ‘overkoepelende’ boog, en
rechts een ‘opvangende’ boog. Het overkoepelende
deel staat voor de overkoepeling die Kleurrijk
Fryslân probeert te realiseren tussen
levensbeschouwelijke stromingen.
Het opvangende deel van het logo staat voor het
opvangen van en aandacht geven aan de
zwakkeren in onze Friese samenleving. De
kleurenregenboog in het logo loopt van een punt
naar een brede baan.
Hier is bewust voor gekozen.
Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine
stroom van verschillende levensbeschouwelijke
groeperingen een brede en sterke stroom te maken.
De kleuren in de baan verwisselen. Dit geeft de
diversiteit van de organisatie, de deelnemers en
bezoekers weer.
Het gekozen lettertype straalt degelijkheid uit,
hetgeen Kleurrijk Fryslân wil bieden. Zo is het
lettertype ook als eenvoudig en duidelijk te
bestempelen, als teken dat Kleurrijk Fryslân puur en
open wil zijn.
Het dakje op de â van Fryslân is rood. Door het
dakje op de a te accentueren wordt het woord
Fryslân uitgelicht om het werkveld en de
achtergrond van de organisatie aan te geven.
Het accentueren van het ‘dakje’ op de letter a geeft
ook aan dat Kleurrijk Fryslân een dak biedt aan alle
levensbeschouwelijke organisaties en inwoners van
Friesland.

Het past bij onze tijd om kennis
te maken met nieuwe gezichten.
Ook bij Kleurrijk Fryslân. Deze
keer: Elise Sleven. Elise heeft hart
voor (mensen)kinderen. Ze heeft
jarenlang gewerkt als psycholoog bij GGZ – jeugd
Fryslân en daarna bij de Raad voor de
Kinderbescherming. Ze heeft Kleurrijk Fryslân leren
kennen via de maandelijkse vredeswakes op de
Nieuwestad in Leeuwarden.
Van het een komt het ander.
En aangezien ze nu niet meer betaald werkt kan ze
kiezen voor iets nieuws. Ze zocht vrijwilligerswerk
en in een gesprek met Jan Bosman kwam de
eindredactie van de digitale nieuwsbrief ter sprake.
Elise houdt van taal en dit was een kolfje naar haar
hand. Daarbij vindt ze Kleurrijk een sympathieke
organisatie die staat voor dialoog en samenwerking
van verschillende levensbeschouwingen. Daar wil
ze graag bijhoren en zich ervoor inzetten op de
manier die bij haar past.
Over het geweld dat in de naam van godsdiensten
wereldwijd wordt gebruikt zegt ze: Dat kan niet de
bedoeling zijn.
Elise is ook gastvrouw in het theehuis op de
Noorder – Begraafplaats en ze heeft een passie:
zingen! Ze zingt in verschillende (project)koren en
doet ook mee met het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor,
dat repeteert voor Kleurrijk Vieren van 21 september
in Reduzum en 20 maart in de Doopsgezinde
gemeente. Deze ‘vermaning’ is al lange tijd haar
spirituele thuishaven, ook al is ze van huis uit
katholiek. Geloven ‘in het mysterie dat wij God
noemen’ is vooral een kwestie van gevoel. Bij een
reis met haar kinderen naar Uganda is haar nog
duidelijker geworden dat alle vormen van religie bij
elkaar horen en in alle volkeren herkenbaar zijn.
De bijdrage van Elise zal bestaan uit het meewerken
aan de digitale nieuwsbrief en de website.
Elise gaat meedraaien in de redactie. Ze heeft ook
een training gevolgd voor de Dag van de Dialoog,
dus ook daarvoor is ze eventueel inzetbaar.
En wie weet wat er nog meer van komt.
En – eigenlijk het belangrijkste in haar leven – ze
heeft nog twee kinderen helpen opgroeien tot
evenwichtige, lieve jonge mensen.
Een trotse moeder, een vrouw met veel wijsheid en
ervaring. Welkom Elise!
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Doodstil werd de kerk toen hij een deel uit het kadisj
reciteerde.
Na hem zei de Sneker moslim Ömer Kaya, dat
"evenals het Joodse shalom ook het woord selaam
vrede betekent; een begroeting als teken dat de
relatie van mens en God op vrede rust".
Naast deze sprekers werd gesproken door de
katholieke pastoor van de Sint Martinuskerk, Peter
van der Weide, door boeddhiste Nettie
Groeneveld, soefie Leo Fober, humanist Hans ten
Houten en hindoe-pandita Bea Ramai.
De prachtige zang werd verzorgd door het Pluskoor
en Marga Claus hield een korte inleiding over de
waarde van verhalen vertellen om met vragen van
dood en leven om te kunnen gaan. Ook door
verhalen te blijven vertellen kan begrip groeien
en kan de harmonie worden bevorderd.
Sandra Roza, voorzitter van het Platform
Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân, leidde de
bijeenkomst.

Kleurrijke Kalender
vieren in het publieke domein
door Jan Bosman

Weet u wat de betekenis is van Nirvanadag? En
wanneer de Hindoes Holi vieren of wanneer de
Ramadan en het Loofhuttenfeest beginnen? En wist u
dat de Bonifatiusdag dit jaar op 15 juni plaatsvindt?
Om u te helpen rekening te houden met deze dagen
en om de betekenis te weten, is de multiculturele
posterkalender 2014 uitgegeven.
De kalender is geproduceerd door het Centrum voor
Levensbeschouwing en wordt uitgegeven door
Kleurrijk Fryslân en anderen. Hij is weer kleurrijk en
feestelijk geworden en geeft een mooi overzicht van
de belangrijkste feest- en gedenkdagen van religies
en culturen. U kunt de kalenderposter voor € 1,00
ophalen of (met bijbetaling van verzendkosten)
bestellen bij Kleurrijk Fryslân of via 058-2998905.

Vrede is mogelijk!
Het begint in Sneek

Friesland in Dialoog

door Jan Bosman

Terugblik in 2013 en meedoen in 2014?
door Jan Bosman

Op zaterdag 21 september was het vrede in de St.
Martinuskerk in Sneek. In het kader van de
internationale dag van de vrede waren zeven
levensbeschouwelijke stromingen bijeen om hun
diversiteit "Kleurrijk te Vieren"'.
Tegen de achtergrond van afschuwelijke
gebeurtenissen en de dreiging van een nieuwe
oorlog in Syrië was deze viering een betekenisvolle
gebeurtenis, die staat in de Friese traditie van ruim
20 jaar kleurrijk vieren, een initiatief van Kleurrijk
Fryslân.
De Sneker
Joshua Pos
vertegenwoordigde de Joodse
religie en begon
zijn vreugdevolle
verwondering uit
te spreken over
hoe het kan bestaan dat hij, als jood, schouder aan
schouder met een moslim op deze dag van de vrede
een toespraak houdt. In Sneek nota bene en
ook nog in een katholieke kerk. Het moet niet
gekker worden". Maar hij vierde deze vrede en
vervolgde met "Tijdens het Loofhuttenfeest vieren we
dat we als verdeeld joods volk toch harmonisch met
elkaar kunnen omgaan. Als we kunnen samenleven
met de onderlinge diversiteiten is de vrede nabij!".

Als je een levendige indruk wilt hebben van hoe een
dag van de dialoog wordt ervaren, ga dan eerste
even naar de volgende link:
http://bit.ly/KqbHMY. Van Friesland in Dialoog is
namelijk een korte film gemaakt. Meedoen aan een
dialooggesprek werkt verrijkend, verbindend en
wordt door de deelnemers als interessant ervaren.
Daarnaast leer je nieuwe mensen kennen. In de
eerste week van november werd al weer voor de 5e
keer in Fryslân de Dag van De Dialoog gehouden.
In opnieuw zijn er meer plaatsen betrokken geweest
bij Friesland in Dialoog. Zo deed Achtkarspelen dit
jaar voor het eerst mee. Daarnaast waren er
dialoogtafels in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden
en Sneek. Aan tientallen tafels zijn honderden
mensen met elkaar in dialoog geweest over thema’s.
Een terugblik vindt u op www.frieslandindialoog.nl.
Als uw stad, dorp of organisatie volgend jaar ook
mee wil doen dan kan dat. U kunt nu al contact met
ons opnemen!

20 jaar Kleurrijk Fryslân
door Sandra Roza

We zijn nu 20 jaar verder en in Fryslân is een
brede basis gegroeid om elkaar vanuit vertrouwen
te ontmoeten, de dialoog aan te gaan en ……
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verscheidenheid”. Het koor wordt professioneel
geleid door Hendrikje van den Berg. Geef het
door! Iedereen is welkom! Nodig dus ook je
kleurrijke vrienden en collega’s uit!
Repetities: op vrijdagavonden, 6, 13, 20 en 27
juni. Na de zomervakantie op 29 augustus en op 5,
12 en 19 september.
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Plaats repetities: Titus Brandsma Huis,
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden
Uitvoering op zondag ochtend 21 september van
09.30 – 11.30 uur in Reduzum.
Aanmelding via Kleurrijk Fryslân.

Vervolg 20 jaar Kleurrijk Fryslân
samen te werken.
Het zou te veel eer zijn als dit allemaal aan Kleurrijk
Fryslân zou worden toegeschreven. Maar we
hebben wel kleur helpen brengen in de Friese
samenleving, op tientallen plaatsen in vele
duizenden harten. Daarmee zijn we er nog niet. We
moeten verder. Met elkaar, met u en met vele
vrijwilligers van allerlei kleuren, religies en culturen.
We moeten blijven laten zien dat het kan. Dat je
samen kunt geloven in een wereld die van iedereen
is. Dat je samen kunt bouwen aan die wereld, op
basis van de fundamenten van afzonderlijke religies
en levensbeschouwingen. En vooral op basis van de
mensen die hun levensbeschouwing meenemen als
krachtbron voor een duurzame, vreedzame
kleurrijke samenleving.
Eén van de interne uitdagingen was om dit te
verbeelden in een nieuw logo.
Dat is gelukt mede dankzij de studenten Joràn van
der Maar, Annemieke Nienhuis, Jair
Salverda en Femke Steigstra van NHL
Communicatie en Paul Pasveer van Stip Stencilwerk.
Wij zijn heel blij met het resultaat. Het nieuwe logo
bezit alle kleuren van de regenboog. Al deze
kleuren samen representeren waar Kleurrijk Fryslân
voor staat: een diversiteit die samen een rijk geheel
vormt.
De overkoepelende boog symboliseert de
overkoepeling die Kleurrijk Fryslân probeert te
realiseren tussen levensbeschouwelijke stromingen,
de opvangende koepel staat voor de aandacht voor
kwetsbare mensen in onze Friese samenleving.

Vrouwendag 2014
‘Mannen koken voor vrouwen’
door Jan Bosman

In het kader van
internationale
vrouwendag
organiseerde
Kleurrijk Fryslân in
samenwerking
met Resto
VanHarte
kleurrijke
kookworkshops voor mannen. In twee ploegen
hebben tien mannen kookles gekregen van Henk
Kuipers, chefkok
van Resto
VanHarte.
Turkse, Indische,
Italiaanse en
andere
wereldgerechten
werden bereid
voor de gemiddeld 80 gasten van Resto Vanharte.
Dit als proef voor het echte werk: koken voor een
veertigtal ‘kleurrijke vrouwen’ op zaterdag 8 maart.
Een kans om de vele vrijwillige medewerksters van
Kleurrijk Fryslân en het Titus Brandsma Huis eens te
verwennen, als
dank voor hun
dagelijkse inzet. De
vrouwen werden in
de watten gelegd
en lieten het zich
goed smaken! En
naar het schijnt
smaakt het naar meer!

Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor
Doe mee met feestelijk optreden!
door Jan Bosman

In verband
met het
Kleurrijk
Vieren op 21
september ’s
ochtends in
Reduzum is
het Kleurrijk Fryslân Ashuka koor gevraagd om
medewerking. Het Kleurrijk Fryslân Ashuka koor is
een projectkoor, dat een paar maanden toewerkt
naar een concert of activiteit. Op 21 september is
dat het Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag
van de Vrede met als thema “Eenheid in
4

Confrontation to Dialogue.
Dupuis ontwikkelt in zijn boeken een theologie van
dialoog aan de hand van de idee van “de twee
handen van God”.
De ene hand is het Woord van God, dat universeel
is en zich niet alleen openbaart in de JoodsChristelijke traditie, maar ook onder mensen van
andere religies en tradities. De andere hand is de
Geest, die niet alleen aanwezig is in het leven van
religieuze mensen, maar ook actief is in die
godsdiensten zelf.
Religies vullen elkaar aan, maar zijn ten opzichte
van elkaar ook asymmetrisch, zegt Dupuis.
Ze leiden allemaal, via verschillende wegen, naar
een gemeenschappelijk doel.
De Jezuïet Dupuis is zich bewust van de confrontatie
tussen de diverse religies.
Hij roept echter op de theologische taal te ontdoen
van haat en exclusivisme. Tegelijk neemt hij afstand
van de pluralisten binnen de interreligieuze studies,
die voorbijgaan aan het unieke karakter van Jezus
Christus, maar hij ook van de dogmatici die de
bijbel exclusief interpreteren.
Centraal in het denken van Dupuis staat dat alle
mensen delen in hun oorsprong en doel in God.
Het is te hopen dat paus Franciscus op zijn reis naar
het Midden-Oosten een boek van Dupuis in zijn
koffer heeft gehad.
Jacques Dupuis, S.J., Christianity and the Religions.
From Confrontation to Dialogue. Orbis Books,
2002.

Kinderboek besproken
‘Voordat jij er was’
Van: Daan Remmerts en Philip Hopman
door Elise Sleven

Een kinderboek?
Bovengenoemd prachtig
uitgegeven prentenboek
beschrijft het ontstaan
van de mens, maar dan
vanuit het perspectief van
de dieren. Het is een
sprookje over het ontstaan
van de wereld en je zou
kunnen zeggen, dat het hierbij de evolutieleer volgt.
Eerst zijn er de dieren, Wolf en Konijn; dan komen
er mensen bij, eerst Adje, daarna Eefje (een
aanloopmensje!) en tenslotte....JIJ. Deze ik-figuur in
het boek maakt in 7 dagen de wereld en “vond dat
het best goed was wat hij allemaal deed....”.
Het verhaal kan gelezen worden als een
“verrassende versie van het scheppingsverhaal”...,
maar dan vooral voor mensen die met het oude
scheppingsverhaal van de bijbel vertrouwd zijn. En
dat zijn wellicht eerder de ‘grote mensen’ dan
kinderen. Toch is dit voorlees- en kijkboek voor
kinderen vanaf een jaar of 8 én hun ouders, een
echte aanrader!
Querido, 2009, 2010.

In de boekhandel
‘Christianity and the religions’

Werkplaats Kleurrijk Fryslân

Van: S.J. Jacques Dupuis
door Harry Prins

door Mieni van der Meer

Paus Franciscus heeft al
veel verrassende
dingen gezegd en
gedaan, bijvoorbeeld
de voeten gewassen
van jonge
gedetineerden,
waaronder moslims,.
Een ordegenoot van de
huidige paus, Jacques
Dupuis, S.J. (19232004), geldt als een
autoriteit op het gebied
van interreligieuze
dialoog. Zijn bekendste werk is Towards a Christian
Theology of Religious Pluralism, maar minstens even
interessant is Christianity and the Religions. From

Eerste werkplaatsbijeenkomst van dit jaar.
Kort voor het uitkomen van deze nieuwsbrief kwam
de Kleurrijk Fryslân werkplaats bijeen.
Deze bijeenkomst is bedoeld om elkaar te inspireren
tot kleurrijke activiteiten, terwijl daarnaast ook de
voortgang van praktische zaken aan de orde moet
komen.
Henk Slavenburg vertelde tijdens de eerste helft
enthousiast over de vijfdaagse training die hij enige
tijd geleden heeft gevolgd voor de Dag van de
Dialoog.
Op zijn uitnodiging zochten we synoniemen voor de
woorden 'vrede' en 'conflict', waarna hij voor het
eerste woord de uitleg gaf dat vrede een reeks van
conflicten is, waar je goed mee moet leren omgaan.
Hoe zou de wereld er uitzien als er nooit conflicten
waren………………
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Vervolg werkplaats
Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Vieren 20 maart 2014
‘Diversiteit = Kracht’ en 20 jarig
jubileum Kleurrijk Fryslân

We dachten met hem na over de verschillende
vormen van conflicten, die mogelijk zijn.
De ene mens is geneigd tot de vermijdende vorm,
een ander zoekt het compromis, terwijl een derde
gezamenlijk probeert het probleem op te lossen.
De tweede helft van de avond werd gevuld met het
zo veel mogelijk verdelen van taken om alle
activiteiten die voor dit jubileumjaar op stapel staan
in de steigers te zetten.
Zin om mee te helpen? U bent van harte welkom.
De volgende werkplaats is op 19 mei om 19.30
uur. Aanmelden via Kleurrijk Fryslân.

door Jan Bosman

20 jaar Kleurrijk Vieren met imam, rabbijn
en bisschop werkt!
Op de dag dat
de omroepen
meer aandacht
hadden voor de
mindere taal
van ‘blonde
Geert’, zoals
Jörgen Raymann deze politicus benoemt, vierde het
Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân dat
zij al twintig jaar voorgangers en leden uit Islam,
Jodendom, Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme,
Soefisme en zelfs Humanisme samenbrengt om het
samen leven in diversiteit te vieren! In haar
feestelijke openingsrede zei voorzitter Sandra Roza:
“ Voorgangers, vrijwilligers en onze speciale
gastsprekers uit verschillende religies en
levensbeschouwingen hebben voor u met veel
plezier een programma voorbereid, waarin ieder
vanuit eigen religie of levensbeschouwing het thema
‘Diversiteit = Kracht’ beschouwt. 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. Kleurrijk Fryslân wil
hiermee een waardevol signaal uit laten gaan in
een tijd, waarin er soms weinig voor nodig lijkt om
mensen en groeperingen tegen elkaar op te zetten.”
Voor deze bijzondere dag waren speciaal ook
enkel regionale religieuze leiders uitgenodigd.
Zo kon het zijn dat de plaatselijke imam, de
bisschop en de rabbijn schouder aan schouder in
de kerkbanken van de Doopsgezinde Vermaning
plaatsnamen. Een echte Kleurrijk Vieren, muzikaal
ondersteund door het Kleurrijk Fryslân Ashuka koor
en Chautaal
Samaadj
Leeuwarden,
afgewisseld
met Secret
Dance en
stilte.
Voor de integrale lezing en het programma kunt u
doorclicken naar Kleurrijk Fryslân.

De dialoog verspreidt zich als een
olievlek over Friesland
door Henk Slavenburg

In Friesland werd tijdens de Nationale Week van de
Dialoog in november 2013 in Leeuwarden,
Heerenveen, Drachten, Sneek en Achtkarspelen de
Dag van de Dialoog gehouden onder auspiciën van
Kleurrijk Fryslân.
Genoemde steden hebben zich verenigd in het
samenwerkingsverband Friesland in Dialoog.
Tijdens een dialoog gaan mensen met een
uiteenlopende achtergrond in gesprek met elkaar
over een maatschappelijk thema.
De dialoog vergroot de betrokkenheid en de wil om
samen in actie te komen en vormt zo een mooie en
sterke basis voor een vitale samenleving.
In totaal werkten in 2013 ruim 50 organisaties mee
om Friesland in Dialoog tot een succes te maken en
werden op 50 verschillende plekken in de vijf
genoemde steden en een aantal dorpen
dialooggesprekken gevoerd waar zo’n 350
mensen, jong en oud, werkend en werkloos, rijk en
arm, autochtoon en allochtoon, aan deelnamen.
Ten opzichte van de eerste editie bijna 2 keer
zoveel organisaties, steden en deelnemers.
Heeft u belangstelling om als locale coördinator in
uw plaats ook een Dag van de Dialoog te helpen
organiseren, dan horen we dit graag
(info@drachtenindialoog.nl).
Hierbij is het vooral van belang dat u een goed
netwerk heeft in uw plaats om organisaties en
instellingen voor deelname te interesseren.
U krijgt daarbij alle hulp en ondersteuning van een
ervaren andere locale coördinator.
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De Nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede is te
bestellen via deze link:
http://www.vrouwenvoorvrede.nl/

Open dialoogbijeenkomsten
door Henk Slavenburg

Naast de jaarlijkse Dag van de Dialoog, die in de
eerste week van november in verschillende Friese
plaatsen plaatsvindt, start Friesland in Dialoog (FID)
samen met Kleurrijk Fryslân dit voorjaar met een
serie “Open dialoogbijeenkomsten”.
De agenda ziet er als volgt uit:
 21 mei Leeuwarden 19.30 uur, Solidair
Friesland (Bonifatiusplein 21a)
 10 juni Sneek 19.30 uur, locatie volgt nog
 … augustus Heerenveen 19.30 uur, datum
en locatie volgt nog
Uit reacties van deelnemers is gebleken, dat men
vaker zou willen aanschuiven voor een leerzaam en
inspirerend gesprek. De open dialoogbijeenkomsten
zijn een aanvulling op de bestaande Dag van de
Dialoog. Het is een uitgelezen kans voor
belangstellenden om kennis te maken met de
dialoog, voordat men zelf besluit om
tafelorganisator of gespreksleider te worden op de
Dag van de Dialoog.
‘Geluk’ is het centrale thema en iedereen is van
harte welkom om gedachten en ervaringen met
elkaar te delen.
Waarom een dialoog?
Een dialoog is een gespreksvorm waar Friesland in
Dialoog in gelooft en welke ze wil introduceren bij
een grotere groep belangstellenden. In de dialoog
staan wederzijds respect en luisteren centraal.
Doordat deelnemers hun ervaring delen, ontstaat
betrokkenheid en herkenning, die het mogelijk
maakt om van elkaar te leren. Soms wordt de basis
gelegd voor verdere stappen: zelf iets doen met het
besproken onderwerp of er ontstaan
gemeenschappelijke initiatieven om een verandering
te bewerkstelligen. FID werkt met een vaste opbouw
van dialooggesprekken.
De vier stappen die in het dialooggesprek
worden doorlopen zijn:
1. Kennismaken,
2. Ervaringen delen,
3. Dromen,
4. Doen.

Redactie
Jan Bosman
Gaby van Binsbergen
Mieni van der Meer
Elise Sleven
Sandra Roza
Foto’s
Jasmine de Vries, Mieni van der Meer, Solidair
Friesland, Kleurrijk Fryslân.
Vormgeving en opmaak
Sandra Roza

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag
mailen naar: Sandra

Artikel uit Vrouwen voor Vrede
In het maandblad ”Vrouwen voor Vrede” van
december 2013 stond een uitgebreid interview met
één van de oprichters van Kleurrijk Fryslân,
Corry Nicolay.
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