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door Gaby van Binsbergen

U zult wel denken: ‘Eindelijk weer eens een
nieuwsbrief ‘.
Terecht, het is lang geleden dat u iets van ons
hoorde. Dat kwam niet omdat wij niets te vertellen
hadden. In de tussentijd is er heel wat gebeurd.
Omdat er geen subsidie meer voor ons beschikbaar
is, hebben we ons fijne kantoor in het Titus
Brandsmahuis moeten verlaten. Deze verhuizing
heeft heel wat tijd en energie gekost.
We houden de besprekingen nu bij de vrijwilligers
thuis of op het kantoor van Jan Bosman.
Helaas hebben we met ziektes te maken onder de
vrijwilligers en onze grote stimulator en adviseur Jan
Bosman moet zichzelf in acht nemen.
Dit heeft gevolgen voor onze organisatie en dus ook
voor de nieuwsbrief.
Wij moeten het met elkaar doen en als er dan een
paar mensen uitvallen is dat lastig.
Hierdoor zijn een aantal taken blijven liggen. We
zouden Kleurrijk Fryslân niet zijn als we de draad
niet zouden oppakken. Dat doen we dan ook met
activiteiten zoals, Kleurrijke Wandeling op 5 mei,
wandelingen met basisschool leerlingen langs
verschillende gebedshuizen, Kleurrijk Vieren, KH
2018 en voorlichting op scholen over multicultureel
samenleven.
Wij vinden het meer dan ooit nodig om in deze tijd
de banden met alle geloofsgemeenschappen en
levensbeschouwingen aan te halen. Onze kracht ligt
in de onderlinge dialoog en die dialoog moet
levend blijven!

Agenda
 Eind juni
Kleurrijk Wandeling voor leerlingen van
Basisschool uit Damwoude.
 Dinsdag 6 september
Vrijwilligersavond met de vertoning van de film
‘Demain’ (Tomorrow).
 Woensdag 21 september
Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de
Vrede, inloop om 19.00 uur in ‘De Schakel’ in
Cammingaburen, Havingastate 7, 8925 AZ
Leeuwarden.
 Week van de dialoog van 7 t/m 13
november
Dialoogtafels op diverse plaatsen in Friesland,
dus hou deze goed in de gaten en meldt u aan.
 Zaterdag 10 december
Om 18.00 uur een Kleurrijke Wandeling op de
Internationale dag van de Rechten van de Mens,
langs diverse gebedshuizen, kosten € 5,00 per
persoon. Opgave en/of informatie:
Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân volgen?
Website:
Facebook:
Twitter:

Kleurrijk Fryslân
Facebook pagina Kleurrijk Fryslân
@KleurrijkFrysla
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Van het bestuur

We hebben contact gelegd met Resto van harte en
Vluchtelingen werk Noord Nederland en beide zijn
enthousiast.
Het voorstel is om in eerste instantie 10
vluchtelingen met een status de mogelijkheid te
geven om te eten met de leden van de werkgroep,
die de kosten op zich nemen.
Hiermee willen we de doelstelling van Keurrijk
Fryslân tot uitdrukking brengen namelijk: Een
bijdrage leveren aan een multiculturele samenleving
vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect
voor de identiteit van de ander en op basis van
volstrekte gelijkheid. Vanuit Kleurrijk Fryslân zijn er
contacten met mensen met verschillende
levensbeschouwingen: Hindoes, Humanisten, Joden,
Soefi's, Moslims, Boeddhisten, Christenen, etc.
Als het een succes is, willen we het graag met
dezelfde vluchtelingen herhalen, zodat het ook
effect heeft. We willen dan wel kijken of het op een
andere manier te bekostigen is
Wordt vervolgd!

door Henk Hiddink

In de natuur loopt alles uit. De winterslaap voorbij.
Een nieuw begin.
Misschien lijkt het een beetje alsof het bij het bestuur
net zo is. Met dat verschil dan dat we niet ingedut
waren. Maar er vonden nogal wat wijzigingen
plaats in de samenstelling van het bestuur.
Overlijden (Piet Heemskerk) en ziekte en aftreden
betekenden stevige veranderingen. Zo legde Henk
Slavenburg zijn dubbelfunctie
(secretaris/penningmeester) neer en deed Baukje
Groenevelt een stapje terug. Twee betrokken en
ingevoerde mensen. Gelukkig blijven ze nog actief
mee doen in onderdelen van het werk. Baukje en
Henk, hartelijk dank voor jullie inzet de jaren door!
Maar één en ander betekende wel, dat er nieuwe
mensen gevonden moesten worden om met Sandra
het bestuurswerk te doen. Met dat zoeken was
nogal wat tijd gemoeid. En daarna het inwerken en
op elkaar ingespeeld raken. Maar nu staat de
nieuw ploeg gereed: naast de vertrouwde voorzitter
Sandra Roza en adviseur Jan Bosman: Anneke
Huitema, Matendo Makoti, Nada Landman, Henk
Span, Michael Chibili (penningmeester) en
ondergetekende als secretaris.
Naast de gebruikelijke activiteiten als Kleurrijk
Vieren en Kleurrijke Wandelingen zal met name
onze aandacht de komende tijd gevraagd worden
voor een plan om zichtbaar aanwezig te zijn bij
Culturele Hoofdstad 2018. Hierover en over andere
activiteiten zullen komende nieuwsbrieven wel
berichten.

Vluchteling
door Peter van Straaten

Kleurrijk Leren & Resto van Harte
door Annie Kemps

Kleurrijk leren is een werkgroep binnen Kleurrijk
Fryslân. Vanuit de werkgroep hebben we behoefte
aan activiteiten. We willen graag de doelstelling
van Kleurrijk Fryslân in de praktijk brengen. We
hebben het idee opgevat om vluchtelingen met een
status een podium te bieden bij Resto van Harte in
Leeuwarden.
We komen op dit idee doordat we op de
bijeenkomst van Flechtlingen Wolkôm, in contact
zijn gekomen met vluchtelingen met een status, die
zich eenzaam voelen, omdat ze geen geld hebben
om goed te integreren. Ze horen tot de groep die
alles zelf moeten betalen en uitzoeken.
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Kleurrijk Vieren, 21 maart 2016

Attie van Houten ( Universeel Soefisme –
Soeficentrum Friesland)
Cees de Wit (Boeddhisme Dharmahuis
Leeuwarden)
Lex van der Star (Progressief Joodse Gemeente
Noord Nederland)
Pastor Bouke van Brug (Christendom, Sionskerk
Oudeschoot)
Sandra Roza (Sanatan Dharm – Hindoeïsme)
De diverse sprekers deden een beroep op ons
vermogen om te luisteren.
Wij poogden om het eigene van iedere spreker tot
ons te laten doordringen.
Het thema van de bijeenkomst was: ‘Ik ben jij.’
Dit thema alleen al bleek iets los te maken, tenminste
in mijzelf. Ik werd aangespoord om mezelf onder de
loep te nemen en tegelijkertijd voelde ik mij
gedreven naar de ander toe!

door Joris Groenevelt

‘Ik ben jij’ - Thema van Kleurrijk Vieren in de HDV
Sefaat Moskee in Heerenveen
Wij werden begroet met een hartelijk
openingswoord van de voorzitter van deze moskee
Emrullah Aksit.
Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân, begon
de bijeenkomst met een minuut stilte te vragen voor
hen die omkwamen bij de recente bomaanslagen in
Turkije.
Daarna vertelde zij waarom Kleurrijk Fryslân elk
jaar op 21 maart een Kleurrijk Vieren houdt. Het
bloedbad in Sharpeville Zuid-Afrika was op 21
maart 1960. Op die dag demonstreerden zwarte
Zuid-Afrikanen in een vreedzame demonstratie
tegen de pasjeswetten. De oproerpolitie schoot 69
zwarte demonstranten dood!
Sindsdien is 21 maart uitgeroepen tot Internationale
Dag tegen Racisme en Discriminatie.
Daarom wil Kleurrijk Fryslân juist op deze dag
samen met de diverse levensbeschouwingen en
religies in Fryslân stilstaan bij alles wat er in ons
eigen land en in de hele wereld gebeurt: “het
neerzien op onze medemensen, het omlaag halen
van hun menselijke waardigheid, hun huidskleur,
hun geloofsovertuiging en hun cultuur.”
Zij noemde ook het treurige feit van dreigbrieven
aan diverse moskeeën.
Kleurrijk Fryslân zet zich er daarom voor in, om een
dialoog met elkaar aan te gaan die gebaseerd is op
gelijkwaardigheid. In deze dialoog komt dan aan
het licht wat wij gemeenschappelijk hebben én
wordt het mogelijk om goed te luisteren naar elkaar!
De Bron van waaruit ieder bezield wordt, kan dan
in het gesprek worden ingebracht.
Veelkleurige inbreng
En toen was het woord aan:
Imam Mahmut Yazar ( Islam – HDV Sefaat Moskee
Heerenveen))

Ik werd nieuwsgierig...wie is hij, wie is zij…
Zes verhalen kwamen tot ons. Zij die ze uitspraken
brachten hun eigenheid mee…en wij …ik poogde
bij jij te komen. Dat viel nog helemaal niet mee.
Hoe kort de bijdragen ook waren, ze vroegen veel
concentratie. Er kwam in korte tijd veel op ons af,
toch gaf dat ook het gevoel van verbondenheid.
In het bestek van deze impressie kan ik niet op ieder
verhaal ingaan.
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Ik probeer de samenhang in de verhalen onder
woorden te brengen.
Hoe kwetsbaar ben ik en is de ander die ik aanzie.
Ik zie jou aan en voel mij verantwoordelijk voor jou.
Heb lief en druk het uit met je leven.
Jij en ik zijn op liefde gebouwd.
Ik hoor iemand zeggen: Zo heeft de Schepper ons
gemaakt.
Leef en handel ‘met aandacht’.
En heb diep respect voor het wezen van de ander.
Uiteindelijk zal door strijd heen het goede
overwinnen.
Ontmoetingen
We verlaten de gebedsruimte en gaan naar de
aangrenzende ruimte.
Hier is koffie thee en een keur van lekkernijen.
Wij krijgen een briefje van de groep eerste- jaars
studenten Communicatie uit Leeuwarden.
Op dit papiertje staat één gesprekspunt waarmee
je op een ander moet afstappen en proberen met
hem/haar een gesprek aan te gaan.
Je moet een positief en een in jouw ogen negatief
punt opschrijven van een bepaalde religie en dan
met iemand een gesprek voeren.
Ik werd door een moslim aangesproken. Zijn
openheid verraste me.
Hij vertelde dat hij zijn kinderen leerde om hier in
Nederland respect te hebben voor andermans
gewoonten ook als je die niet begrijpt of het er
helemaal niet mee eens bent.
Hij zei: “Door je te geven zul je ook ontvangen.”
Het was een persoonlijke ontboezeming, geheel ook
in de lijn van de avond, die mij erg raakte!
De gospelgroep The Lord’s More Singers o.l.v.
Edwin de Ruiter luisterden het vieren op met hun
zang. De zangers wisten iets in ons wakker te
roepen van warmte, van de gloed van de Liefde
waaruit alle mensen zijn voortgekomen.
Ik heb dit Kleurrijk Vieren als heel positief ervaren.
Fijn, om een boekje met de teksten mee naar huis te
krijgen!
Wij voelden ons ook zeer welkom bij de
gemeenschap van de Turkse Moskee en waren
onder de indruk van het gastvrije onthaal.

studenten van Stenden. We hebben van 17 – 21
mei gecollecteerd in de wijk Bilgaard. De helft van
deze collecte komt ten goede van de activiteiten van
Kleurrijk Fryslân. De andere helft investeert het
Oranje Fonds in sociale initiatieven in de provincie
Friesland. Langs deze weg willen wij de studenten
van Stenden bedanken voor hun hulp en hopen dat
we volgend jaar weer op hen mogen rekenen.
We kijken uit naar een mooie opbrengst.
Mocht u ons volgend jaar ook willen helpen met het
collecteren, meld u dan aan bij Kleurrijk Fryslân.

Preek van de Leek
Sionskerk Heerenveen, 28 oktober 2015
door Henk Hiddink

Thema ‘Verbinden voor vrede’.

Met klem en met de van haar bekende warmte
benadrukte Sandra Roza dit thema op de avond
georganiseerd door de Protestante Gemeente
Heerenveen. Twee maal per jaar nodigt deze
kerkelijke gemeente een spreker uit de
maatschappelijk/culturele omgeving uit om iets van
de eigen gedrevenheid in een verhaal – met –
boodschap samen te vatten. Daarom met een
knipoog ‘preek van de leek’ genoemd.
Na de burgemeester van Heerenveen en (oud)
trainer Foppe de Haan van Heerenveen was het nu
de beurt aan de voorzitter van Kleurrijk Fryslân.
De avond stond al lang gepland maar het vond nu
plaats terwijl het gesprek van de dag in Nederland
bepaald werd door de stroom vluchtelingen.
Sandra legde uit – mee door middel van een aantal
van haar persoonlijke ervaringen uit het verleden als
iemand die een veilige plek in de wereld zocht –
dat we ons niet door angst voor het onbekende
moeten laten verlammen. Maar dat de bijdrage van
de ander vaak heel verrijkend kan zijn.
Ze benadrukte dat Kleurrijk Fryslân al ruim twintig
jaar bezig is om dat op allerlei momenten en
plaatsen in de Friese samenleving zichtbaar te

De Oranje Fonds Collecte
door Sandra Roza

Vorig jaar zijn we met 4 vrijwilligers langs de
deuren gegaan voor de Oranje Fonds Collecte. Dit
jaar werd ons team versterkt door een aantal
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maken. Na haar ‘preek’ kwam haar gehoor met
allerlei vragen zowel over het werk van Kleurrijk als
over haar eigen visie. Waardoor een boeiende
verheldering ontstond.
De avond was een mooie illustratie van dat wat
Kleurrijk graag organiseert, namelijk mensen met
elkaar in contact brengen en in woord of daad
uitleggen dat verbondenheid over
levensbeschouwelijke grenzen heen verrijkend is.

mensen onderling. Materie en andere zaken komen
later aan bod.
Wij in Europa ervaren een tegenstelling tussen
collectivisme en individualisme.
In landen in zuidelijk Afrika geldt dit niet. Het
individu en de gemeenschap hebben hun eigen
speciale betekenis, maar zij staan niet los van
elkaar.
Collectieve intelligentie werkt alleen als de groep
bestaat uit sterke, onafhankelijke individuen. Ubuntu
is het geloof in en het werken aan een universeel
gedeeld verbond, dat de hele mensheid verbindt.

Van de Redactie
door Gaby van Binsbergen

Samenwerken is een belangrijke stimulans voor het
werk van Kleurrijk Fryslân.
Wij zouden het bijvoorbeeld erg waarderen
wanneer u een stukje wilt sturen voor onze
Nieuwsbrief.
Ook vrijwilligers zijn van harte welkom!
Wij stellen het op prijs u te ontmoeten op onze
bijeenkomsten. En natuurlijk is een financiële
bijdrage altijd fijn.
Wij willen deze nieuwsbrief 2x per jaar laten
verschijnen nl. in het voor- en najaar. Opmerkingen
en/of aanvullingen komen wij graag van u te
weten.
Wij willen u zo volledig mogelijk op de hoogte
houden van al het werk van Kleurrijk Fryslân.

Ubuntu
door Gaby van Binsbergen

Een van de doelstellingen van Kleurrijk Fryslân is,
dat wij een beroep willen doen op
positieve krachten die uitgaan van verschillende
levensbeschouwelijke stromingen in Friesland. Dit
om een bijdrage te kunnen leveren aan een
multiculturele samenleving.
Als mens hebben wij anderen nodig om te kunnen
groeien.
Als spiegel, als klankbord en als zielsverwant.
Zie het als het samen zingen in een koor: je ego
loslaten, je openstellen en vertrouwen op de ander
en je intuïtie, dan ontstaat er iets moois.
In harmonie met elkaar leven is een mooie
gedachte, maar soms ver van de realiteit.
Gelukkig zijn er mensen die over muren heen
durven stappen.
Een voorbeeld van iemand die bijna
onoverkomelijke tegenstellingen kon overbruggen,
was Nelson Mandela. Hij maakte gebruik van de
Afrikaanse spirituele levensfilosofie ‘Ubuntu'; met
name tijdens de Verzoeningsprocessen in de jaren
50 en 60.
Zoals Karen Amstrong ‘Wat u niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook een ander niet’ onder onze
aandacht brengt, zo maakt Ubuntu ons bekent met:
'Een mens is een mens door andere mensen’.
Dit verwijst naar ‘de aandacht voor verbondenheid’
tussen mensen. Meer dan naar het verschil tussen de

Het eigen geluk is onlosmakelijk met dat van
anderen verbonden

Redactie
Jan Bosman
Addie Reidsma
Annie Kemps
Gaby van Binsbergen
Sandra Roza
Vormgeving en opmaak
Sandra Roza
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag
mailen naar: Sandra
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