
Kleurrijk samenleven vol van liefde 
 
Zaterdag 5 juli begon de Roze Zaterdag in Eindhoven traditioneel met een Oecumenische Roze 
Viering, deze dienst werd gehouden in de Paterskerk/Augustijnenkerk en droeg het thema ‘Kleurrijk 
Samenleven’. Dit thema kon je bij binnenkomst gelijk al merken, de hele kerk was uitgebreid versierd 
met ballonnen in alle kleuren van de regenboog! De kerk zelf was al zeer kleurig met allemaal  
glas-in-lood ramen, iemand van de kerk vond deze zo mooi dat ze versiering haast niet meer nodig 
vond.  
 
Stola’s in regenboogkleuren 
De dienst werd geleid door drie voorgangers, twee vrouwen en een man. Toen ze binnenkwamen 
zagen we dat ook zij volledig in stijl gekleed waren, ze hadden wel witte toga’s maar daaroverheen 
droegen ze een stola in de kleuren van de regenboog. Dit vond ik zeer bijzonder om te zien. Een van 
de vrouwelijke voorgangers wees ons op de gekleurde briefjes bij onze plaats, hierop mochten we 
een wens schrijven om uit te wisselen tijdens de gebeden. Na een samenzang begon ze met de 
inleiding.  
 
Volop liefde en kleur 
Het belangrijkste punt van de inleiding was: ‘We hebben ervaren hoe het is om anders te zijn, maar 
vandaag zijn we bij elkaar om de liefde van God te voelen. We vieren onze vrijheid om dit te mogen 
doen.’ Liefde was volop te vinden binnen de gehele dienst, in de muziek, de lezingen en in een 
gedicht van Jan van Opbergen dat werd voorgedragen. Ook het thema kleur was overal terug te 
vinden. Na dit alles ging de vrouwelijke voorganger verder met de overweging, waarin zij dieper 
inging op het thema. Ze begon te zeggen dat een Roze Viering volgens haar toch anders is dan 
normaal. ”We zijn afhankelijk van de liefde van anderen, we delen in de liefde van God. Onze andere 
geaardheid maakt ons kwetsbaar, we worden geraakt door vervelende berichten over anderen 
omdat deze ook over ons gaan. Maar hoe anders je ook bent, liefde is de kracht die je overal 
doorheen zal dragen. Dit gaat ook over de liefde van andere mensen, de liefde van Jezus houdt in: 
met ontferming bewogen zijn. In zijn naam mogen mensen werkelijk vrij zijn. God heeft je gewild 
zoals je bent, wat een ander er ook van vindt. Juist door het anders zijn is het verlangen naar 
gelijkwaardigheid groot.” Deze overweging stond bol van de liefde en dit was in de hele kerk te 
voelen. Zelf voelde ik me supergelukkig om bij deze bijzondere viering aanwezig te mogen zijn. En er 
stond nog veel meer bijzonders te gebeuren.  
 
Verrassend meditatief moment 
Wat volgde was een verrassend meditatief moment: er kwam iemand met een doedelzak binnen die 
een stuk muziek speelde. Mooi was dat een hoop mensen het lied ‘Kumbaya my Lord’ herkenden en 
spontaan gingen meezingen. Ik was hier zelf wel even van onder de indruk. Na de inzameling van de 
gaven volgden er bijzondere voorbeden.  
 
Persoonlijke verhalen bij de voorbeden 
Drie mensen vertelden in hun gebed hun persoonlijke verhaal, opnieuw allemaal zeer 
indrukwekkend. Een lesbische lerares vertelde dat ze haar geaardheid vroeger verborgen hield voor 
haar leerlingen, en dat ze blij was dat ze er later toch nog voor was uitgekomen. Hierna vertelde een 
vluchteling uit Oeganda hoe hij vijf jaar geleden zijn land was ontvlucht vanwege zijn geaardheid. Zijn 
familie was altijd liefdevol geweest, maar na zijn coming out werd hij compleet verstoten. Bijzonder 
was dat hij behalve voor andere mensen die onderdrukt worden ook bad voor hen die ons vervolgen. 
Tenslotte bad hij dat iedereen gelijk moet worden behandeld, zonder discriminatie, zodat we allen in 
vrede kunnen samenleden. Er volgde een uitgebreid applaus. Tenslotte vertelde een 
transgendervrouw over de worstelingen die ze had moeten doorstaan, ook zij ontving een applaus.  



Wat had ik er een bewondering voor hoe deze mensen hun persoonlijke verhaal durfden te vertellen, 
ik hoop echt dat deze bijeenkomst hen verder heeft kunnen sterken. Ik voelde zelf in ieder geval een 
sterke kracht en een enorme verbondenheid in de kerk stralen. We sloten af met een vredegroet.  
 
De afsluiting 
Hierna werden de briefjes met wensen uitgewisseld en volgden het tafelgebed en het delen van 
brood en wijn. De drie voorgangers deden het slotgebed en we zongen een mooi slotlied over liefde 
met een nieuwe tekst op een bekende melodie. Aan het eind waren er mooie slotwoorden en een 
uitgebreid applaus voor iedereen die had meegewerkt aan de dienst. Het was opnieuw een dienst 
om nooit te vergeten!  
 
Titia van Hooijdonk 
 
Streamer: Liefde is de kracht die je overal doorheen zal dragen. 
 
 


