9 november 2013 “Feestdag over geloof voor roze vrouwen”
Resultaten enquête
Aantal ingevulde enquêtes: 43
A) PR: hoe werden vrouwen op de hoogte gebracht van deze dag? (Meerdere antwoorden
mogelijk, dus percentages gaan over het aantal antwoorden, niet het aantal vrouwen.)
Via nieuwsbrieven LCC Plus: 21 (43%)
Via collega/ vriend(in) / kennis: 11 (22%)
Via sociale media (Facebook): 3 (6%)
Anders, namelijk: 14 (29%)













Via de mailinglijst van vrouwen Midden-Oost van CHJC
Roze Zaterdag in Utrecht (4x)
Flyer Savannah Bay genderboekwinkel
EUG nieuwsbrief Utrecht (Studentengemeente Utrecht)
Op Roze Zaterdag in Utrecht
Via mijn partner
Internet
Groep 7152
Gevraagd voor workshop
Geattendeerd door iemand van Homo in de Klas
Flyer bij Gay Pride Kerkdienst
Via het internet, weet niet meer hoe ik op de site kwam

B) Leeftijd:
Gemiddelde leeftijd: 46
Twintigers:
Dertigers:
Veertigers:
Vijftigers:
Zestigers:
Zeventigers:

11
5
7
11
6
4

(26%)
(12%)
(16%)
(26%)
(14%)
(9%)

C) Kerkgenootschap (meerdere antwoorden mogelijk, percentage van totale antwoorden (=54),
wegens afronden komt totaal niet op 100)
PKN:
NGK, GKV, CGK:
Charism./ Evang:
Rooms-Katholiek:
Oecumenisch:
Geen/ niet meer:

19
4
6
8
4
6

35%
7%
11%
15%
7%
11%
1

Anders:
7
13%
(Genoemd bij anders: Remonstrant (2x), zoekende, Protestant, spiritueel, Anglicaans, Hersteld
Hervormd.)
D) In welke mate wordt homoseksualiteit geaccepteerd in de kerk? (Meerdere antwoorden
mogelijk, percentage van aantal antwoorden (= 44)
Volledig:
Geen ambt/ leidinggevende functie:
Geen Avondmaal/ Eucharistie
Niet bespreekbaar:
Anders:

17
5
4
4
14

39%
11%
9%
9%
31%

Genoemd bij anders:















Ik ben hierover in gesprek, op dit moment weet ik het niet
LHBT-ers zijn er oververtegenwoordigd.
Ontmoedigingsbeleid maar de meeste homoseksuelen zijn bij ons hetero getrouwd.
"Het is geen probleem", maar, "we" praten er liever niet over…
Bespreekbaarheid is OK en acceptatie is in beweging als er ook sprake is van een relatie
Ik heb het gevoel dat het aardig geaccepteerd wordt
Geen idee
Wel bespreekbaar, maar dan moet je 't wel willen genezen!
Ze willen het onderwerp nog ter sprake brengen
Weet niet
Ik denk dat het wel geaccepteerd is, maar eigenlijk weet ik het niet en heb ik het nooit in de kerk
ter sprake gebracht o.i.d.
Het wordt geaccepteerd, maar verder niet meer over gesproken
Ik ben transgender, in de kerk volledig geaccepteerd
Ik heb momenteel geen vaste gemeente. Een gemeente in NL waar ik me thuis voel heb ik nog
niet kunnen vinden.

E) Hoe worden de verschillende onderdelen gewaardeerd? (Gemiddeld cijfer)
Organisatie:
Communicatie:
Sfeer:
Inhoud:
Catering:

8,3
8,2
8,8
8,3
8,2

F) Hoe wordt de lezing van Monique Samuel gewaardeerd? (Gemiddeld cijfer, outliers: eenmaal
een 1, eenmaal een 5)
Lezing Monique Samuel:

7,7

Opmerkingen bij de lezing:




Sprak te snel
Ik vond het waardevol! Sterk!
Geen (helaas) interactie tussen spreker en aanhoorders!
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Ik zou Monique graag willen vertellen dat er één ding nóg erger is dan een kerk die ho/les-gedrag
afkeurt: een kerk die de pretentie heeft dat de overige kerken geen goede kerken zijn! Verder: al
die zg. grappigheid had weinig inhoud
Voorlezen was lang, presentatie was gaaf!
Super! Het boek-gedeelte was zelfs niet nodig, goed gebracht, duidelijk, oprecht, heerlijk!
Verrassing
Goed om over kaders na te denken. Dit heeft het mij gebracht ten minste
Te snel gesproken, graag meer interactie, humor was leuk
Inspirerend!
Erg entertaining
Het blijft een ´ondeugende´ meid
Ze kwam lekker spontaan en krachtig over
Wanneer is de volgende bijeenkomst: feestdag!
Mooi, open, vrij, kleurrijke vrouw
Soms had ik het gevoel dat bepaalde opmerkingen niet door iedereen konden worden
gewaardeerd.
Het kwam op mij over dat het niet echt voorbereid was. Er zaten wel stukjes tussen die zinvol
waren.
Was zo moeilijk te verstaan en wat nerveus heen en weer geloop
Zeer inhoudelijk en persoonlijk, daardoor rakend. Ik dacht wel eerst dat het alleen stand-upcomedy zou zijn
De grappen gingen sommigen misschien iets te ver
Mooi verhaal. De serieuze/verdrietige dingen werden benoemd, maar goed afgewisseld met
humor. Super! TIP: iets rustiger praten. Soms ging het iets te snel.

G) Waardering workshops (cijfers en gemiddelde)
Quest for U2:
Stemexpressie:
Bibliodrama:
Roze 50+ (bezieling en bezinning):
Roze 50+ (maatschappij en politiek):
Delen van verhalen:
De Bijbel vanuit roze perspectief:
Bespreekbaar maken lesbische seksualiteit:
Theaterworkshop:
Visueel statement maken:
Schrijvend het roze licht in:
Versteviging van het goddelijk zelf:

Geen reacties
8, 9, 8, 7, 9, 7, 9, 7, 8, 5  7,7
8, 8, 9, 5, 8  7,6
10, 7, 7, 8, 7  7,8
19, 9, 5  8
9, 7, 7, 7, 9, 9, 5, 8  7,8
9, 8, 8, 7, 7, 5, 10, 8, 9, 8, 8, 7, 9, 8  7,9
8, 9, 7, 9, 7, 8  8
99
88
10, 8, 8, 8, 9, 9, 8  8,6
7, 7, 9  7,7

Opmerkingen bij de workshops:






Positief [Delen verhalen en Bijbel]
De tijd was te krap [Roze 50+, beide]
Roze 50+ kan anders, meer ruimte voor elkaar ontmoeten/ in gesprek met of rond thema/
meditatie [50+ BB en Schrijven]
Goed dat er bij beide interactie was. Goede grootte van de groepen. [Bijbel en bespreekbaar
maken]
Discussie OT = niet terzake. Te veel op het programma, helft was ook ok, dan is er meer succes
behaald. [Bijbel ]
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Misschien beeldende workshops, schilderen, iets maken: niet alleen praten [Stem en Delen van
verhalen]
Tijd te kort [Stem en Bibliodrama]
Superleuk! [Schrijven]
Roze 50+ te kort
Ik vond de workshops heel erg interessant [Bijbel roze en bespreekbaar maken]
Bij stem-expressie had ik een andere verwachting (n.a.v. de website) dan 'alleen' zingen [Stem en
Roze Bijbel]
Het waren inhoudelijk mooie workshops! [Stem en bibliodrama]
Ik had te veel hooi op m'n vork genomen. Desondanks is het, geloof ik, toch goed gegaan [Stem,
workshopleider]
Gevarieerde keuze (+). Te weinig tijd (-) [bespreekbaar maken]
Voelde geen aansluiting, wellicht omdat ik zelf niet gelovig ben maar wel een gelovige partner
heb [bibliodrama]
Delen van verhalen' viel me tegen omdat ik niet echt wat kon met die vorm. 'Bespreekbaar
maken' was erg goed, had nog wel meer informatie gewild.
Jammer dat de tijd te kort is. Je kunt dan niet echt de diepte in. [Stem en 50+ BB]
De tijd was beperkt, m.n. Roze 50+. Jammer, we konden daardoor weinig delen. [50+ BB en
Stem]
Stemexpressie was geen stemexpressie, vandaar [de 5]. Wel gezellig. [Bijbel roze en 50+ BB]

H) Overige opmerkingen of aanvullingen over de dag?



















De sfeer vond ik heel goed. Er hing een open sfeer. Alles was heel goed georganiseerd. Jullie
hebben denk ik veel voorbereidend werk getroffen, bedankt!
Uitnodigen voor de volgende keer: non-gay
Applaus in de viering -brrr
Het was nogal koud in de lokalen waar de workshops plaatsvinden. Ik zou de volgende keer van
tevoren aangeven welke workshops 2 uur duren en welke 1 uur
Prachtige viering. Mooi qua teksten/gebed/overdenking/gebeden/zegening. Bemoedigend en
heerlijke liederen om te zingen!
Mooi centraal gelegen, Monique was fantastisch, goed aanbod diverse workshops, ga zo door!
Ook goed dat er flyers lagen bij Savannah Bay.
Het geluid was vreselijk tijdens de viering. Workshops leuk!
Weet zo even geen verbeteringen
Stiltecentrum eerder aankondigen
Stilteruimte + rustruimte zeer gewaardeerd
De tijd tussen het eten en het feest was te lang. Mogelijk reden dat mensen vroeger zijn
vertrokken
Verwarming wat hoger en eerder aan. Heerlijk om een stilteruimte te hebben en daar te kunnen
liggen/ rusten
Vond de sfeer gezellig. Voelde me zeer prettig.
Super mooie dag, erg mooi om zoveel christelijke lesbiennes te ontmoeten van alle leeftijden,
voelde als thuiskomen
Ga zo door
Fijne sfeer, flexibel ook in tijd met prima oplossingen, heb 't heel fijn gehad, mooie
ontmoetingen, hier heb ik behoefte aan!
Strakkere planning. Misschien meer (georganiseerde) momenten voor ontmoeting? Over het
algemeen erg goed, leuk, divers etc.
De viering was mooi, wel wat rommelig, maar dat hoort er bij.
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I)

Viering kan beter/ anders/strakker/ minder evangelisch
De viering geweldig
Presentatie van alle andere workshops had ik fijn gevonden. De dienst had iets gewijder/
spiritueler mogen zijn
Goed dat transgenders welkom zijn
Naamstickers (+). Vrijuit aangeven dat je niet gefilmd wil worden (+)
Ontzettend leuke sfeer. Was bang om alleen te gaan maar dat bleek echt geen probleem.
Het was een inspirerende dag! Volgende keer geluid wat aanpassen.
Ik vind het zo leuk dat er zoveel jongeren waren! Was van tevoren best zenuwachtig, maar had
leuke aansluiting!
E-mailadres voor mailinglijst: 27 vrouwen hebben hun e-mailadres achtergelaten

J) E-mailadres voor meehelpen volgende keer: 6 vrouwen hebben hun e-mailadres achtergelaten
K) Overige opmerkingen























Het is goed geweest voor mijn zijn om aanwezig te zijn samen met andere christelijke vrouwen
More coming-out stories! = Tip for workshop?
Ik vond het fijn dat deze dag werd georganiseerd, een ontmoeting voor lesbische/ bi/
transgendervrouwen. Reuze bedankt voor jullie inspanningen!
Graag volgend jaar (2014) weer een Roze feest! Vierendag voor vrouwen.
Graag minstens jaarlijks zo'n dag organiseren. In mijn woonplaats zullen roze vrouwen eerst uit
de kast moeten komen!
[Over zichtbaarheid lesbische vrouwen] Is dit wat we willen?? Roze vrouwen bijeenbrengen is
super, positieve discriminatie is tricky…
Een dag in het jaar om elkaar te ontmoeten en samen te vieren is zeer welkom. Het mag wel
betaalbaar blijven (zoals vorig jaar in Utrecht bij Mirre en nu in A'foort)
Deze dag of zo'n dag voor roze vrouwen zou van mij elk jaar mogen
Dank voor de goede organisatie!
Meer laten horen dat we in 1e instantie geliefd zijn. Daarna komt de homoseksualiteit.
Erg leuke dag. Dank je en ook betaalbaar. Misschien als er volgende keer zoveel eten over is, dat
dat naar goed doel kan, zoals voedselbank of iets van een kerk.
Bespreken van workshops tijdens het eten hoeft wat mij betreft niet
[van mening dat deze dag nodig is] JA!
Ik denk dat het wel goed is om zulke feestdagen te blijven [organiseren], je herkent dingen van
elkaar, kan elkaar steunen
Informatiebijeenkomst voor kerkenraden, of presentaties op maat die door het land reizen bij
verschillende kerken en jeugdgroepen over homoseksualiteit (in de kerk).
Ik vind het geweldig dat deze dag is georganiseerd!!! Mijn complimenten!!! Dank je wel!
Ik ben pianist/ dirigent van kerkkoor, bied me aan. Koortje oprichten?
Ik merk zeker nodig: ook voor jonge vrouwen!
[dag nodig] Ja.
Initiatief is goed, ga zo door
Ja! Volgend jaar weer? :) Lijkt me gaaf.
Graag een vervolg!
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