
Verslag van de totstandkoming en uitvoering van de Regenboogviering “Opdat iedereen in vrijheid 

zichzelf kan zijn” in de gemeente Oldambt op 7 oktober 2018 

 

Voorbereiding 

De "LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt" is vanaf februari 2018 twaalf keer voor 

overleg bij elkaar geweest.  

Nadat subsidie werd toegezegd door de gemeente Oldambt, het COC Groningen & Drenthe en 

Stichting Pann werd allereerst gezocht naar een locatie voor de viering. Dit werd de PKN-kerk, “De 

Ontmoeting” aan de Kerklaan 32 In Scheemda.  
 

Er werden posters en kaarten ontworpen en gedrukt, die op verschillende plekken in de gemeente 

Oldambt en omgeving werden verspreid. Daarnaast werden uitnodigingen met informatie over de 

Regenboogviering verstuurd o.a. naar gemeenten in de omgeving van het Oldambt, naar scholen, 

zorginstellingen, het COC Groningen, en naar religieuze organisaties. Ook werden kranten en 

periodieke bladen aangeschreven met de vraag om plaatsing van een bericht.  
 

Er werden verschillende mensen benaderd en bereid gevonden om mee te werken aan de viering. 

Ook werden er vrijwilligers gevonden voor de aankleding van de kerk, de catering en het maken van 

film en foto’s. De zorg voor het geluid en de projectie van film en foto’s tijdens de viering werd ook 

door een vrijwilliger gedaan.  
 

Er kwam uiteindelijk een Regenboogviering tot stand waarbij iedereen, ongeacht 

levensbeschouwing, geloof, ras, seksuele voorkeur, genderidentiteit - van harte welkom was en aan 

deel kon nemen.  
 

Uitvoering 

Aan het begin van de Regenboogweek, op zondag 7 oktober kwamen 80 mensen naar “De 

Ontmoeting” in Scheemda om de viering mee te maken, die in het teken stond van acceptatie en 

waardering van diversiteit in onze samenleving.  Wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt 

sprak een openingswoord. 

Met liederen, beelden en betekenisvolle teksten werd in het bijzonder stil gestaan bij de situatie van 

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI).   

“New Life Groningen Choir” zong prachtige liederen, er waren persoonlijke verhalen, Sandro 

Kortekaas van LGBT Asylum Support vroeg aandacht voor de problematiek van gevluchte LHBTI en 

Bianca Holst, stadsdichteres van de gemeente Oldambt, droeg een door haar op het thema 

geschreven gedicht voor.  
 

Na de viering 

Na de viering bleven er veel mensen voor een hapje en een drankje. Er ontstonden levendige 

gesprekken en er werden nieuwe contacten gelegd. De leden van de werkgroep hoorden van 

meerdere kanten positieve geluiden over de inhoud van de Regenboogviering. Vaak werden de 

woorden “ontroerend mooi” genoemd, “het heeft mij geraakt” en “goed dat dit wordt gedaan in 

onze gemeente”.  
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