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Aanleiding
Al langere tijd is er binnen de Hervormde Gemeente Ameland behoefte om op een andere wijze kerk
te zijn. Geïnspireerd door een onderzoek van de Noordelijke Hogeschool onder onze gemeenteleden
en onder niet kerkgangers bleek dat de huidige wijze van kerkzijn veel mensen niet meer aanspreekt
terwijl er wel degelijk behoefte is aan spiritualiteit en zingeving. Uit dit onderzoek kwam verder naar
voren dat juist een kerkgebouw drempel verhogend werkt en de manier van viering niet echt als
inspirerend wordt ervaren. Nadenkend over deze opmerkingen en kijkend naar de aanbevelingen is
een groepje mensen begin 2014 bij elkaar gaan zitten om te onderzoeken wat onze mogelijkheden
zijn om door middel van een andere vorm van kerkzijn de mensen aan ons te binden. Dit groepje
mensen heeft zich laten inspireren door een bijeenkomst op Terschelling. Tijdens deze bijeenkomst is

De Oosterlaan met op de achtergrond de Hervormde Kerk en rechts de Plaats

vrij intensief gesproken over een andere manier van kerk zijn waarbij de sterke en zwakke punten
van een kerkelijke gemeente nadrukkelijk zijn benoemd. Al snel werd duidelijk dat er voor Ameland
mogelijkheden zijn. Nadat een groot deel van onze kerkenraad met partners een bezoek heeft
gebracht aan Nijkleaster in Jorwerd heeft de kerkenraad besloten om te gaan Pionieren.

Pionieren
Pionieren is een nieuwe vorm van kerk zijn waardoor mensen die niet (meer) in de kerk komen
mogen ontdekken wat de kracht van het evangelie is waarbij gehoopt wordt dat de pioniersplek een
frisse inspiratiebron zal zijn voor kerken in de omgeving.
De Protestante kerk in Nederland is al langere tijd bezig om via Pioniersplekken de lokale kerken te
motiveren om na te denken om op een andere wijze kerk te zijn. Kerk zijn betekent niet meer alleen
maar het bezoeken van kerkdiensten maar ook een plaats bieden waarbij mensen zich thuis voelen
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en betrokken voelen. Dit kan zijn door het organiseren van bijzondere diensten of andere
activiteiten. Wij hebben ervoor gekozen om beide paden te bewandelen.
Om te bepalen welke richting de werkgroep en de kerkelijke gemeente willen kiezen is er tijdens
diverse bijeenkomsten stevig gediscussieerd. Via een essentiecirkel is duidelijk geworden waar de
nadruk op moet komen te liggen.

De Hervormde kerk gezien vanuit de Zuiderlaan

Toerisme
De Pionierswerkgroep heeft bij het bepalen van haar visie en motivatie mee laten wegen dat ons
eiland een grote stroom toeristen trekt. Zij is van mening dat het op Ameland ontbreekt aan een plek
waar mensen, oud en jong, zich kunnen terugtrekken, elkaar kunnen ontmoeten, stil kunnen zijn.
Kortom een ruimte waar iedereen welkom is en uitermate laagdrempelig. Wij zijn ervan overtuigd
dat van de grote stroom toeristen die Ameland jaarlijks bezoeken een deel onze activiteiten wil
bijwonen. Daarnaast willen wij via marketing mensen, niet woonachtig op Ameland, motiveren om
ons centrum te bezoeken en gebruik te maken van onze inspiratie weekenden of zelf een cursus
thema willen aandragen om dit in ons centrum te ervaren. Het blijkt uit gesprekken met bezoekers
van onze kerken dat een deel van deze bezoekers op zoek is naar zingeving. Het ont-stressen leidt tot
klachten, het praten hierover en het meedoen aan activiteiten werkt helend en geeft weer inspiratie
voor het leven na Ameland.
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Missie en motivatie
Wij kiezen voor een plek voor ontmoeting met jezelf, elkaar en met God. Hierin zijn de woorden: in
verbinding, gastvrij en verdieping leidend. Wij willen investeren in een gebouw waarin de bezoekers
zich welkom voelen. Wij richten ons op zinzoekers en jongeren. Zinzoekers zijn mensen die op zoek
zijn naar spiritualiteit en verdieping. Jongeren zijn de groep mensen tot ongeveer 50 jaar die nu niet
in de kerk komen maar wel degelijk nadenken over levensbeschouwelijke vragen.
Zinzoekers en jongeren kunnen hier een plek ervaren waar je welkom bent en je je gekend voelt.

De Waddenzee dijk is op loopafstand.

Uitwerking Missie en motivatie
In ons plan willen we de nadruk leggen op zinzoekers. Dit kunnen zijn ouderen en jongeren. Wij
willen hun ruimte bieden voor spiritualiteit, verdieping, praten met elkaar, tot je zelf komen, stil zijn,
de rust en de ruimte ervaren, één zijn met de natuur. Ameland is een eiland met veel natuur,
wandelpaden en volop ruimte voor vakantie. Juist de zinzoekers zijn op Ameland niet meer
vertegenwoordigd. Ze kunnen hier niet terecht omdat hiervoor geen mogelijkheden (meer) zijn.
Steeds vaker hebben mensen behoefte aan laagdrempelige centra om tot zich zelf te komen en in
gesprek te gaan met gelijkgestemden. Op Ameland willen wij hen hiervoor de mogelijk bieden. Op
maat gesneden programma’s voor zinzoekers en jongeren zijn de rode draad in ons pioniers project.
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Pionierspredikant
Het slagen van ons project is afhankelijk van vrijwilligers en de pionierspredikant. De
pionierspredikant is de spil. Tezamen met het bestuur van stichting De Plaats geeft hij of zij leiding
aan dit project en zorgt voor continuïteit. Onze visie is gericht op de langere termijn. In onze meer
jaren planning gaan we uit van een periode van zes jaar.

Programma
Voor het samenstellen van het programma zijn we in gesprek met een groep mensen. We willen voor
de programmering gebruik maken van de kracht van Ameland en de inspirerende omgeving waar het
gebouw en de kerk staan. Centraal in alles staat: geloofsbeleving en levensvraagstukken. Dit is de
basis van het slagen van het Pioniers project.
We gaan in overleg met de gemeente en het Sociaal Cultureel Werk om te kijken waar we elkaar
kunnen aanvullen.

Doelgroep
Onze doelgroep zal ook een ander soortig toerisme naar Ameland trekken. Mensen die niet alleen

Hollum is omgeven door prachtige natuur.

komen om vakantie te vieren, uit eten te gaan en te feesten maar vooral naar Ameland willen komen
om onder leiding van deskundige theologen verdieping te vinden in hun leven. We willen ochtend
bijeenkomsten organiseren waarbij iedereen zich kan aansluiten. Er wordt nagedacht over weekend
bijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen: vastlopen van relatie, burn-out, stilte weekenden.
In al onze programma onderdelen speelt spiritualiteit een belangrijke rol. De kracht van de
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weekenden is de start in Holwerd en de overtocht met de boot. Je vaart weg van de wereld, weg van
de hectiek, weg van je agenda en komt terecht in rust en in een omgeving waarbij het ’s nachts nog
donker is en je werkelijk niets hoort. Je komt tot je zelf en kunt niet direct van het eiland, je bent
gedwongen om een aantal dagen een ander leven te ervaren.

Arrangementen
Bewust hebben we ervoor gekozen om niet te zoeken naar een ruimte met accommodaties. In de
omgeving van Hollum is in voldoende mate overnachtingsruimte te huur. Alle weekend
arrangementen zullen worden aangeboden inclusief overnachting. Een wezenlijk onderdeel van alles
wat we doen is de maaltijd. Dit willen we nadrukkelijk in eigen huis kunnen bereiden.

Het woonhuis van de Plaats 5 in Hollum.

Ambitie
In onze plannen gaan we uit van een hoog ambitie niveau. Dit betreft niet allen de activiteiten die we
willen ontwikkelen maar ook in het aantrekken van de pionierspredikant en in het vinden van
bestuursleden voor de stichting. Door de lat op een hoog niveau te leggen kunnen we ons
onderscheiden en zorgdragen voor continuïteit in het project. Hierbij worden we maximaal
ondersteunt door de Hervormde Gemeente Ameland.
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De Plaats
In onze zoektocht naar een geschikte ruimte hebben we meerdere locaties bekeken. Na lang wikken
en wegen is uiteindelijk de keuze gevallen op De Plaats in Hollum. De Hervormde Gemeente Ameland
heeft dit pand aangekocht. Deze boerderij is uitermate geschikt voor wat wij willen: een
laagdrempelige ruimte waarbij iedereen zich prettig voelt.

Locatie
De locatie ligt vlakbij de Hervormde Kerk in Hollum en aan de rand van het dorp op loopafstand van
de Waddenzee. In de omgeving zijn prachtige wandelroutes. Het centrum van het dorp ligt op 5
minuutjes lopen.

Schuur
De schuur is het meest belangrijke onderdeel van ons project. Hierin zullen de activiteiten
plaatsvinden. We zoeken naar een laagdrempelige uitstraling waarbij toch iedereen zich thuis gaat
voelen. Deze ruimte zal multifunctioneel worden ingericht. We willen ook de mogelijkheid bieden
voor begrafenissen om na afloop koffie te drinken en bij elkaar te kunnen zitten. De huidige ruimte in
het kerkgebouw is hiervoor te klein.

Wagenschuur
De wagenschuur achter de boerderij is geschikt voor buitenactiviteiten. Deze ruimte wordt terug
gebracht in oude staat en voorzien van comfort gemakken zoals banken en openhaard.

Woonhuis
Het woonhuis dient permanent te worden bewoond. Door middel van eenvoudige aanpassingen
wordt het woonhuis geschikt gemaakt voor verhuur.

Verbouwing
Het schuurgedeelte wordt volledig verbouwd. Dit gedeelte wordt terug gebracht in de oude staat
waarbij alle oude elementen worden hergebruikt. De bestaande balken en palen waar het dak op
rust blijven in tact. De verdieping wordt verwijderd en de omvang van het schuurgedeelte wordt
weer zichtbaar. Er wordt een scheiding aangebracht tussen het woonhuis en de boerderij. In de
realisatie van onze plannen worden wij bijgestaan door bouw- en interieurdeskundigen.

Duurzaam
In het plannen maken voor de verbouw wordt rekening gehouden met duurzaam bouwen. De
boerderij wordt voorzien van een nieuw dak. Dit dak voldoet aan de strengste isolatie normen. De
muren blijven staan maar hier worden wanden voor geplaatst met daartussen isolatie materiaal. De
ramen worden voorzien van isolatie glas. De ligging van het pand en de schuur bieden de
mogelijkheid om op het dak een grote hoeveelheid zonnepanelen neer te leggen. We willen graag
gebruik maken van aardwarmte om op deze wijze gas-loos het pand te verwarmen. Nader
onderzoek moet nog uitwijzen of de aanwezige beerput kan worden gebruikt voor de opvang van
regenwater om te gebruiken als spoelwater voor de toiletten. In onze plannen om duurzaam te
bouwen is Hans Overdiep van Gasterra nauw betrokken. Tezamen met hem willen we bekijken wat
er nog meer mogelijk is. We willen het pand energie neutraal exploiteren en een toonbeeld zijn voor
het eiland.
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Keuken
Zoals aangegeven is de maaltijd een belangrijk onderdeel van onze plannen. De inrichting van de
keuken dient zodanig te zijn dat eenvoudige broodmaaltijden hier kunnen worden klaargemaakt.
Voor diner en uitgebreidere lunches zal een beroep worden gedaan op de horeca in Hollum.

De tuin biedt volop mogelijkheden voor buiten activiteiten.

Samenwerking Amelander kerken
We hebben nagedacht om de twee andere kerkgenootschappen vanaf het begin bij dit project te
betrekken. We hebben hier niet voor gekozen. In de voorbereidingsgesprekken met de werkgroep
Pionieren bleek al snel dat korte lijnen, communicatie en besluitvaardigheid belangrijk is voor het
welslagen van dit project. Nu is de projectgroep uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ameland. Dit zijn korte lijnen en snelle besluitvaardigheid.
Onze collega kerkgenootschappen zijn op de hoogte van ons project De Plaats. In latere instantie
willen wij hen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Om dit proces te bespoedigen heeft de
Hervormde Gemeente Ameland voorgesteld om in de loop van 2017 te komen tot het oprichten van
een Amelander Raad van Kerken. Binnen deze raad kunnen onze plannen verder worden besproken.
Overigens wordt er op het nivo van pastores al samengewerkt. Diverse gezamenlijke activiteiten
worden ondernomen zoals jongeren, gespreksgroepen en bijzondere kerkdiensten.
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Startbesluit
Onze plannen zijn voorgelegd aan het Pioniersteam van de Protestantse Kerken In Nederland. Dit
heeft er toe geleid dat wij worden aangemerkt als Pioniersplek. Zij hebben ons in december 2017 het
startbesluit gestuurd. Deze toekenning houdt in dat we worden begeleid door het pioniersteam van
de PKN en zodoende maximale ondersteuning krijgen om dit project tot een succes te maken.

Structuur
Wij hebben ervoor gekozen om het project onder te brengen in Stichting De Plaats. Deze stichting is
verantwoordelijk voor het beheer, de verbouwing, de exploitatie, fondsenwerving en subsidie om de
plannen te realiseren. Op deze wijze is de continuïteit van het project gegarandeerd. De afzonderlijke
bestuursleden krijgen binnen het bestuur een bepaalde verantwoordelijkheid:
-

Beheer en verbouw pand
Vrijwilligers
Promotie, marketing en fondsenwerving
Financiën
Programmering

Het projectteam De Plaats begeleidt de overgang van alle activiteiten naar de stichting.
De stichting is nauw verbonden met de Hervormde Gemeente Ameland.

Aanvrager subsidie
De aanvrager van de subsidie is Stichting De Plaats. Zij is gevestigd in Ballum. De stichting is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten.

Doel Stichting:
a. het samenbrengen van mensen (ontmoetingen) en het bieden van een gastvrije omgeving,
alsmede het organiseren en aanbieden van diverse activiteiten, gericht op de kerk en geloof;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het aankopen van gebouw alsmede het renoveren en verbouwen van het aan te kopen gebouw;
- het werven van fondsen ter ontplooiing van gemelde activiteiten die worden gehouden in het aan
gemeld gebouw;
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Kostenraming De Plaats
Kostenraming
Ontwerp en bestek
Sloop en verwijderen asbest
Verbouw woonhuis
Inrichting woonhuis
Verbouw Schuur
Inrichten Schuur
Keuken
Technische installaties en E&W werken
Vervangen wagenschuur
Schilderen
Duurzaam bouwen
Subtotaal
BTW 21%
Totaal inclusief BTW
Eigen uren (2500 * 9,78)
Totaalkosten project verbouw de Plaats

€ 8.000
€ 35.000
€ 50.000
€ 20.000
€ 175.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 60.000
€ 45.000
€ 25.000
€ 60.000
€ 538.000
€ 112.980
€ 650.980
€ 24.450
€ 675.430

Dekking (inclusief BTW)
Bijdrage eigen uren
Bijdrage Hervormde Gemeente voor verbouw
Bijdrage Iepen Mienskipsfûns
Eigen bijdrage

€ 24.450
€ 500.000
€ 35.000
€ 115.980

Totaalbedrag

€ 675.430
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