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Bijlage: bij artikel Roze Vieringen: blad Volzin, jaargang 12, nr. 13, 26 juni 2013 

 

[kader 1]  

Roze vieringen 

 

- Alkmaar, oecumenische viering, wisselende kerk, jaarlijks sinds 2011, zondag in 

laatste week van mei, 14.00 uur, www.rozeweekalkmaar.nl 

- Amersfoort, oecumenische viering, wisselende kerk, jaarlijks sinds 2010, maart, 

zondagmiddag, www.keiroze.nl  

- Amsterdam, evangelische viering, Keizersgrachtkerk, maandelijks sinds 1992, 

laatste zondag van de maand, 15.00 uur, www.erv-amsterdam.nl  

- Amsterdam, katholieke viering Dignity, Maranathakerk, 1988-2013 maandelijks, 

nu nog twee keer per jaar: vierde zondag van de veertigdagentijd en derde 

zondag van advent, www.dignitynederland.nl 

- Amsterdam, protestantse Gay Pride kerkdienst, Keizersgrachtkerk, twee keer per 

jaar sinds 2010, tijdens Gay Pride, dit jaar op 4 augustus, 12.30 uur, en Pink 

Christmas, 20 december, 21.00 uur, www.gaypridekerkdienst.nl, 

www.pinkchristmas.nl 

- Den Haag, Internationale Roze Kerk, Bastacafé COC Haaglanden, tweede 

zondag van de maand vanaf 8 september 2013, 15.00 uur, 

www.internationallgbtchurch.org 

- Ede, in reguliere viering oecumenische gemeente Emmaüs, jaarlijks sinds 2009, 

dit jaar op zondag 30 juni, 10.30 uur,  http://emmaus-ede.ning.com 

- Friesland, oecumenische viering, diverse plaatsen, jaarlijks sinds 1993, meestal in 

juni, www.werkgroepgh.nl 

- Goes, protestantse viering, doopsgezinde kerk, jaarlijks op zaterdag in adventstijd 

sinds 2010, dit jaar op 14 december, 15.30 uur, www.dggoes.doopsgezind.nl 

- Hoorn, oecumenische viering, Noorderkerk, jaarlijks sinds 2010, dit jaar op 6 

oktober, 14.00 uur, www.rozenetwerknhn.nl 

- Leiden, in reguliere viering oecumenische  studentenekklesia, Hooglandse Kerk, 

jaarlijks sinds 1993, laatste zondag januari, 11.45 uur,  www.pinqactiviteiten.nl 

- Nijmegen, in reguliere oecumenische viering Studentenkerk, jaarlijks sinds 2004, 

laatste zondag van mei, 11.00 uur, www.ru.nl/studentenkerk.nl 

- Noordwijk, in zaterdagavondviering RK Maria ter Zee, jaarlijks sinds 2011, half 

april, 19.00 uur, www.mariaterzee.nl 

- Rotterdam, oecumenische viering, Paradijskerk, vier keer per jaar op 

zondagmiddag, sinds 2007, volgende viering op 1 september, 15.00 uur, 

www.rozevieringenrotterdam.com  

- Utrecht, in reguliere oecumenische viering studentengemeente, Janskerk, jaarlijks 

sinds 1989, zondag voor Roze Zaterdag, 11.00 uur,  www.eug-janskerk.nl 

- Utrecht, in reguliere viering remonstrantse gemeente, Geertekerk, midden oktober 

sinds 2011, volgende viering op 13 oktober, 10.30 uur, www.geertekerk.nl 

- Diverse plaatsen, viering op Roze Zaterdag sinds 1989, dit jaar in de Utrechtse 

Domkerk op 29 juni, 11.00 uur, http://rz2013.nl,  www.domkerk.nl 
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[kader 2] 
Roze christelijke organisaties 
 
- CHJC: vereniging van christelijke homo’s, lesbisch en biseksuelen sinds 1983, 

www.chjc.nl 
- ContrariO: (orthodox) gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes sinds 

1990, www.contrario.nl 
- HolyFemales.nl: online vrouwenplatform over religie, homo- en biseksualiteit 

sinds 2000, www.holyfemales.nl 
- De Kringen: gespreksgroepen voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, 

in 1963 opgericht door twee dominees en een pater, inmiddels geen religieuze 
insteek meer, www.dekringen.nl 

- LCC Plus Projecten: gezamenlijke projecten van LKP, CHJC, ContrariO, 
HolyFemales.nl en Netwerk Mirre om de acceptatie van homoseksualiteit in 
christelijke kring te bevorderen sinds 2012, www.lccprojecten.nl 

- LKP: landelijke koepelorganisatie van christelijke LHBT-groepen (lesbisch, homo, 
bi, transgender) sinds 1987, www.lkp-web.nl 

- Netwerk Mirre: netwerk voor lesbische vrouwen die met geloven bezig zijn sinds 
2005, www.netwerkmirre.nl 

- Werkverband van Katholieke Homo-Pastores, sinds 1980: www.homopastor.nl 
- Werkverband van Queer Theologen: www.queertheologen.nl 
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