Nieuwsbrief
2e kwartaal 2016
2016
Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van Roze 50+ / COC Midden-Nederland, hierbij onze tweede nieuwsbrief
met veel activiteitennieuws voor de komende maanden, o.a. het Midzomergrachtfestival en nieuw in Utrecht, een Roze
Viering. Heeft u op- en aanmerkingen, aanvullingen, of nieuws voor de Nieuwsbrief, wij horen het graag! Deze kunt u
sturen naar ons mailadres 50plus@cocmiddennederland.nl Graag tot ziens bij de activiteiten!
Hans. van Gemmert, coördinator.

Roze Viering 8 mei in Utrecht. Op Moederdag 2016
houden we onze eerste 'Roze Viering' in de Silo. Juist omdat
de kerk zich niet zo 'moederlijk' heeft opgesteld tegenover de
roze medemens is het belangrijk om de bijbel met
'eigen ogen' te lezen. Want zo hebben ook slaven, vrouwen
en gevangenen dat moeten doen, als bijbelteksten vóór hen
en niet dóór hen zelf werden gelezen en uitgelegd. Wie mee
wil doen met het voorbereiden van deze dienst kan zich
melden bij Arjan Noordhoek, (die behalve gevangenispredikant ook voorganger in de Silo is) om teksten en liederen te
vinden die spreken over moederlijke liefde, ruimte en
vrijheid om 'gay' te kunnen leven. Arjan Noordhoek

Agenda:
7 mei

Wandelgroep 50+: informatie en vooraf
melden bij
rozewandelgroepcoc@gmail.com

8 mei

15.00 uur Zondagmiddagcafé

16 mei

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

27 mei

17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf
aanmelden via de mail.

4 juni

Wandelgroep 50+: informatie en vooraf
melden bij
rozewandelgroepcoc@gmail.com

12 juni

15.00 uur Zondagmiddagcafé

antwoordde aan een vriend

20 juni

19.15 uur Roze Film in Het Hoogt

Nooit en streelde er mijne wangen

24 juni

17.00 uur De Roze Eettafel, in het kader van
het Utrechtse Midzomergracht Festival. Eet
mee, wel vooraf even aanmelden via de
mail 50plus@cocmiddennederland.nl

17 t/m 26 juni

De 20ste editie van het Utrechtse
Midzomergracht Festival.

Guido Gezelle 1830 – 1899

traan zoo dierbaar en zo lief
als die ik heb opgevangen
in de plooien van Uw brief,
zoenend hem zoo menigwerven
eer dat ik nog tenden was,
vreezende eerder hem te derven
hoe ik snel – en snelder las.
Ja, een kind dat blijve uw herte,
schoon al ’t ander manlijk zij,
ende, vriend in vreugd en smerte,

Roze 50+ in Amersfoort Op zondag 1 mei om 15.00
uur wordt in Café Koetje door de wethouder van diversiteit:
Bertien Houwing het Roze café geopend. Je bent van harte
uitgenodigd hierbij te zijn en samen een toast uit te brengen.
Iedere eerste zondag van de maand is Café Koetje op Hof 18
van 14.00 uur tot 18.00 uur gereserveerd voor roze 50
plussers. Kom en geniet van de gezellige drukte op de Hof en
ontmoet (nieuwe) roze 50+ mensen en/of verstevig je
contacten.

heb ik u, zoo hebt ge mij.
Hebbe God ons boven allen,
Hebbe Jesus ons getween!
Laat al ’t andre, moet het vallen,
‘t valle! Jesus blijve alleen!

Vrijwilligers Wil je vrijwillig iets doen voor 50+, laat het

Uit: Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen,
uitgegeven door Bert Bakker.

dan weten: we hebben altijd leuke klussen te doen. Dat kan
bezoek aan huis zijn maar ook werk bij de organisatie van de
activiteiten.

Stropdassen Cato (onze kokkin voor de roze eettafel) is

MZG Van 17 t/m 26 juni a.s. zal de 20ste editie

erg creatief. Buiten het koken voor ons, waarbij wij altijd
verrast worden, is Cato ook heel creatief met bijzondere
voorwerpen. Zo maakt zij tassen van paraplu's die door de
wind zijn vernield en rokken van stropdassen. Hierbij dus de
oproep aan alle mannen: Heb je nog stropdassen die je nooit
meer draagt, neem deze mee of geef hen mee aan vrienden
die regelmatig onze activiteiten bezoeken. Cato wordt daar
heel blij van en het is een leuke waardering voor haar inzet.

plaatsvinden van het Utrechtse Midzomergracht Festival.
24 juni 17.00 uur De Roze Eettafel, in het kader van het
Utrechtse Midzomergracht Festival. Eet mee, wél even
aanmelden via de mail 50plus@cocmiddennederland.nl
Meer informatie over MZG, is te vinden op:
http://www.midzomergracht.nl/

Roze-eettafel en Zondagmiddagcafe De Rozeeettafel en het Zondagmiddagcafe50+ COC MiddenNederland organiseert al enkele jaren eens per maand een
Roze Eettafel. Dit is een bijzonder gewaardeerde activiteit die
steeds beter wordt bezocht. Voor 5 euro krijg je een vers
bereide maaltijd en veel gezelligheid. Onlangs heeft zich
weer een potentiële kok en een koksmaat aangemeld om
hieraan mee te werken. Wij beraden ons momenteel hoe we
een oplossing kunnen vinden om de enorme groei aan te
kunnen. Kwamen er twee jaar geleden nog maar 10 tot 12
mee-eters dat is nu 35+. Het uitgangspunt is dat iedereen
welkom is en we geen beperkingen wat aanmeldingen
betreft willen. Wij komen hier in de volgende nieuwsbrief op
terug. Voor aanschuiven moet je je wel aanmelden.
De maandelijkse zondagmiddagen met thema en/of
activiteit en vaak met live pianomuziek ( door onze bezoekers
bijzonder gewaardeerd (met dank aan de muzikanten)
worden ook goed bezocht. Er komen rond de 40 bezoekers.
Met mooi weer kunnen we ook het buitengebeuren van de
tuinzaal gebruiken. Iedereen is hier van harte welkom zonder
aanmelding. Kom eens een keer kijken als je er nooit geweest
bent om de sfeer en openheid te proeven en nieuwe
vrienden te maken. Theo Hermenet

Een luisterend oor ??? De LHBT gemeenschap is
een (schijnbaar tegenstrijdig) niet homogene gemeenschap.
Zo kent de gemeenschap lesbische / biseksuele vrouwen en
homo- / biseksuele mannen met een (hetero)
huwelijksverleden en kinderen en dito zonder kinderen.
Uiteraard geldt dat voor de transgender man/vrouw.
Door het terugtreden van de overheid en de hierdoor
verslechterende zorg voor ouderen dreigen vooral ouderen
zonder kinderen of met kinderen met wie er geen contact
meer is c.q. die te ver af wonen, de dupe te worden van de
wens van de huidige regering dat kinderen en/of familieleden
maar de mantelzorg op zich moeten nemen. Nu kan, indien
men daarvoor in aanmerking komt, de thuiszorg voor de
praktische problemen hulp bieden. Maar waar de
alleenstaande (lesbienne/homo-/ biseksueel/transgender
òòk behoefte aan heeft, is een luisterend oor, iemand met
wie men van gedachten kan wisselen zonder iets uit te
hoeven leggen.
50+ heeft het initiatief genomen een (op dit moment nog
kleine) groep op te richten waarmee men, als er behoefte
aan is, een afspraak kan maken voor een gesprek.
De groep bestaat uit Wouter en Kees. Het zou fijn zijn als de
groep wordt uitgebreid, vooral vrouwen /transgenders zijn
welkom, maar uiteraard zijn mannen ook meer dan welkom.
Interesse, spreek dan tijdens de eerstvolgende
societeitsmiddag of tijdens het vrijdagavonddiner. Wouter en
Kees aan.

Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Arjan Noordhoek, Hans van Gemmert, Pieter Edelman, Theo Hermenet. Tenzij anders aangegeven, worden onze
activiteiten georganiseerd in de tuinzaal van de Silo Kerk, Herenstraat 34, 3512KD Utrecht. Deze nieuwsbrief wordt zowel in gedrukte vorm als ook digitaal verspreid.
Sluitingsdatum voor het aanleveren van content voor het 3e kwartaal 2016: 24 juni 2016. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u de mail een reply
geven met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete”. Contact:: 50plus@cocmiddennederland.nl , vrouwen50plus@cocmiddennederland.nl

