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DEZE FLYER IS EEN UITGAVE VAN 

DE STICHTING CIVITAS CHRISTIANA

De campagne Gezin in Gevaar komt op voor 
de traditionele gezins- en familiewaarden die 

steeds meer onder druk komen te staan. 

Meld u aan op www.geziningevaar.nl om op 
de hoogte te blijven van deze campagne.



Civitas Christiana steunt de gelovigen in Gouda die God willen dienen 
en hun kerk willen bewaren.  Uw kerkenraad wil op zaterdag 23 
juni in uw Sint-Janskerk een Roze Zaterdagviering laten doorgaan.  
In die viering gaat ook een Rooms-katholieke priester voor. Wij 
katholieken van Civitas Christiana zijn geschokt daardoor.

Zeker! Vorig jaar zou in de kathedraal van Den Bosch een Roze 
Zaterdagviering plaatsvinden. Zelfs met toestemming van de 
bisschop. Maar wat gebeurde? Priesters en gelovigen verhieven op 
een beschaafde manier hun stem. Ze maakten hun protest bij de 
bisschop bekend. 

Het effect: de Roze Zaterdagviering werd afgeblazen. Zo ziet u dat een 
vreedzaam, maar duidelijk protest wel degelijk zin heeft!

Stel uzelf de vraag: Wil ik de Sint-Janskerk onder de geboden van God 
of onder de dictaten van de homolobby?

Kunnen we dit nog tegenhouden?Meld u aan op www.geziningevaar.nl om op de hoogte te blijven 
van deze campagne.

De Roze Zaterdagviering is een middel van de homolobby om overal 
binnen te dringen, zelfs in de kerk. Dit is verwerpelijk want: 

A. Acceptatie van de homo-agenda in de kerk vernietigt 
het idee van het ware huwelijk in de kerk als huwelijk tussen 
1 man en 1 vrouw (Gen. 1:27);

B. De homo-lobby promoot de genderideologie en 
transgenderisme zelfs op school bij onze kinderen;

C. De lhbt-activisten vervolgen iedereen die ook maar 
enige kritiek uit op hun eisen.

De homo-lobby vestigt een roze tirannie, die steeds meer 
eisen stelt en steeds minder tegenspraak duldt. 

Maar we leven toch in een vrij land? We hebben toch de vrijheid 
om ons geloof te belijden? Om te belijden dat God man en vrouw 
voor elkaar bestemd heeft, ons heeft opgedragen Zijn geboden te 
houden? 

Het is tijd dat we deze vraag beantwoorden: willen we ons land 
stellen onder de geboden van God of onder de agenda van de 
LHBT-lobby?

De keuze is aan ons. Het is niet te laat! 

Laten we in actie komen en vertrouwen op God, Die niet laat varen 
enig werk dat Zijn hand begon! 

Wij roepen u op om in verweer te komen!

Laat uw kerkbestuur weten dat u niet akkoord bent 
met een Roze Zaterdagviering in de Sint-Janskerk!


