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inleiding 
De initiatiefgroep heeft de afgelopen jaren ieder kwartaal een religieuze viering georgani-
seerd in Rotterdam. Deze vieringen vonden plaats in de Paradijskerk aan de Nieuwe 
Binnenweg in Rotterdam. 
De opzet van de vieringen is om in ieder geval voor mensen met een lhbtiq+ oriëntatie in 
inclusieve taal en liturgie een plek te bieden. 
 
Plannen voor de komende jaren 
De initiatiefgroep wil zich de komende jaren richten op een aantal zaken. 

 Het voortzetten van de vier vieringen per jaar. 
De uitvoerders van deze vieringen worden gezocht in het brede pallet van mensen uit 
kerken en geloofsgemeenschappen. Veelkleurigheid is niet alleen de seksuele oriëntatie 
van de bezoekers, maar ook de veelkleuringheid in geloofsbeleving, van traditioneel 
protestantse kerkdiensten, wekelijkse missen tot evangelische samenkomsten vol zang, 
beweging en lofprijzing. 

 Het activeren van de Rotterdamse kerkgemeenten en parochies. 
[Groot] Rotterdam kent een grote hoeveelheid kerkgemeenschappen van allerlei kleur 
en inhoud. De initiatiefgroep wil er aan bijdragen dat mensen met een lhbtiq+ oriëntatie 
volwaardig lid kunnen zijn van deze gemeenschappen. Het ontmoeten van gelovige 
mensen uit deze groep kan gemeenschappen helpen te zien dat seksuele oriëntatie, een 
andere dan heteroseksuele gerichtheid, goed kan samengaan met geloven. 

 Het samenwerken met de Rotterdamse kerkgemeenten en parochies. 
De uitvoering van de vieringen tot nu toe is een particulier initiatief gebleven, met de 
welwillende medewerking van kerkelijke voorgangers. De initiatiefgroep wil kerkelijke 
gemeentes/parochies uitnodigen om een ‘roze viering’ in hun eigen plaats van 
samenkomst te realiseren, om zo te proeven aan de ervaring die de vieringen van de 
initiatiefgroep te bieden heeft. 
Deze taak is veelomvattend gezien de hoeveelheid kerkelijke wijken die de stad kent. 
Gekozen wordt daarom om te beginnen met het uitbouwen van de relatie met de 
Remonstranten en daarnaast wijken van de Protestantse Kerk Nederland. 

 Het mogelijk maken van deze activiteiten brengt kosten met zich mee. De initiatiefgroep 
wil daarom belangstellenden motiveren met een geldelijke bijdrage de continuïteit van 
de initiatieven mogelijk te maken. 
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