
DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN

KERKDIENST zondag 15 mei 2022
Aanvang 10.00 uur
Thema: Geef de vrijheid kleur
Rond het thema komen Bevrijdingsdag (5 mei), IDAHOT (17 mei) en Oekraïne aan
bod met muziek, poëzie en een interview met een moeder van een LHBTIQ-activist
uit Oekraïne

Voorganger: ds. Jan Berkvens en Marjo Kuipers
Muziek: Cobi de Bruijn en Mieke van der Sluis
Organisatie: werkgroep Kleurrijk Verbonden, die bestaat uit Ruud Bennis, Jan
Berkvens, Hans Bruin, Cobi de Bruijn, Marjo Kuipers en Theo Kuipers
E-Collecte is in mei 2022 voor Platform LHBTI West-Friesland
en voor LHBTI project in Oekraïne


SOMEWHERE OVER THE RAINBOW (speciale viering in het Foreestenhuis)
Niets is vanzelfsprekend. Ook vrijheid niet. Vier de vrijheid samen met de werkgroep
Kleurrijk Verbonden op zondag 15 mei vanaf 10 uur in het Foreestenhuis aan de
Grote Oost 43 in Hoorn.
VLAGGEN
Symbolisch wapperen er twee vlaggen bij de viering: de regenboogvlag en die van
Oekraïne. Iedereen kent inmiddels de kleuren blauw en geel van het land gebukt onder
tirannie. De regenboogvlag is sinds de jaren 70 symbool van verbinding en diversiteit in
gender en seksualiteit en alle bijbehorende letters. Dominee Berkvens verbindt deze
thema’s in een speciale viering, open voor iedereen.
OEKRAINE
De Oekraïense bevolking lijdt zwaar. Voor kwetsbare groepen zoals de LHBTIQgemeenschap levert de oorlog specifieke problemen op. Hoe vergaat het hen momenteel?
Hoe is het om als activist vluchtplannen voor je dierbaren te moeten opstellen? Hoe
kunnen we helpen op afstand? Marjo en Theo Kuipers spraken met Olena, moeder en
activiste. Ze delen haar aangrijpende verhaal. Opbrengst van de collecte delen we met
organisaties die specifieke steun bieden.
IDAHOT
Het is moeilijk voor te stellen, maar tot één generatie geleden werd homoseksualiteit nog
aangeduid als ziekte. Daar maakte de Wereldgezondheidsorganisatie in mei 1990 een
einde aan. Deze bevrijding van een stigma leidde tot een wereldwijde dag van viering en
herdenking: International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT). Die dag is
17 mei. Wij vieren dit zondag al.
RAINBOW
Het lied ‘Over The Rainbow’ komt uit de musical The Wizard of Oz. Een jonge Judy
Garland zong over het verlangen om te ontsnappen uit de “hopeloze rotzooi” van deze
wereld, naar een mooie nieuwe plek van hoop die voorbij de regenboog zou liggen.
Tijdens de tweede wereldoorlog adopteerden Amerikaanse troepen het lied als symbool
voor een vrije wereld. Nog later omarmde de homobeweging deze klassieker als symbool
van hoop en bevrijding. Sopraan Cobi de Bruijn deelt haar interpretatie.
VERBINDING
De werkgroep Kleurrijk Verbonden roept iedereen op te verbinden door gezamenlijk
diversiteit te vieren. Dominee Jan Berkvens en Marjo Kuipers gaan voor, sopraan Cobi de
Bruijn zingt, pianiste Mieke van der Sluis begeleidt, Theo Kuipers en zijn vrouw delen
verhalen, Ruud Bennis dichtte Geef Vrijheid Een Kleur. De viering duurt ongeveer een uur,
daarna kan er onder het genot van een kopje koffie of thee nagepraat worden.

E-Collecte is in mei 2022 voor Platform LHBTI West-Friesland en voor LHBTI project
in Oekraïne
Heel veel Roze groeperingen zijn al lang actief
in West-Friesland in kleine groepjes. Voor
mensen die op zoek zijn naar een groep
waarbinnen ze zich thuis voelen vanwege hun
geaardheid is het lastig te overzien. De
website LHBTI West-Friesland maakt het een
stukje overzichtelijker om de juiste informatie
te vinden. Het geeft de organisaties de ruimte
om dwars door de bestaande clubjescultuur
heen ten minste op de hoogte te zijn van
elkaars activiteiten. Jonge initiatieven krijgen
een plek om meer bekendheid te geven aan
hun activiteiten.
COC Nederland is op 1 maart een crowdfundingsactie voor LHBTI personen in Oekraïne
gestart. Zij zorgen dat je volledige donatie terecht komt bij onze collega-organisaties in
Oekraïne. Alvast bedankt voor je gulle gift!
De Oekraïense bevolking lijdt zwaar onder de gevolgen van de Russische inval in het
land. Voor kwetsbare groepen zoals LHBTI-personen levert de oorlog specifieke
problemen op. Bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen rekenen op onderdak of steun van
familie en omdat president Poetin heeft laten doorschemeren het specifiek gemunt te
hebben op progressieve krachten zoals de LHBTI-beweging.
Onze Oekraïense collega’s doen een noodkreet: ze vragen Nederland om hulp. Daarom
start COC een crowdfundingactie voor LHBTI-personen, in aanvulling op de andere
belangrijke steuninitiatieven voor Oekraïne.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening
NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
onder vermelding van "collecte mei 2022".

