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De Stichting 

De stichting heeft de verantwoordelijkheid voor behoud, beheer en dagelijks 

onderhoud van het Schuilkerkje in Pingjum, het Menno Simons Monument en 

Contourenkerkje in Witmarsum. 

In het Schuilkerkje worden rond de 1300 gasten, uit binnen- en buitenland 

verwelkomd. 

 

Het bestuur 

De penningmeester constateert dat de bijdragen van ADS, FDS en Doopsgezind 

Nederland van fundamenteel belang zijn voor de continuïteit van de stichting. 

In overeenstemming met het meerjarenplan is de Stichting voorlopig afhankelijk 

van vrijwillige bijdragen en donaties. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met diverse instanties uit Pingjum, Witmarsum 

en Leeuwarden aangaande Menno Simons gerelateerde onderwerpen. 

 

Activiteiten en ontvangst bezoekers 

Bezoekers melden zich van de te voren via internet of telefoon. Passanten die 

onaangekondigd voor de deur staan, kunnen een vrijwilliger uit de buurt bellen. 

De gasten worden verwelkomd door vrijwilligers (desgewenst ook in Fries, 

Engels, Duits of Frans) en leiden ze rond in het Schuilkerkje. 

Er wordt een film over het leven en werk van Menno Simons getoond. De 

Doperse geschiedenis wordt toegelicht en zo mogelijk naar de actualiteit 

vertaald. Over het algemeen volgt er een levendige discussie. De rondleiding 

wordt bijzonder gewaardeerd. Het aantal bezoekers en hun namen worden 

bijgehouden in een gastenboek. Dit is vooral voor onze broeders en zuster van 

ver, een dankbaar studie- en naslagwerk voor stamboomonderzoek.  

Op verzoek wordt bezoek aan het Schuilkerkje gecombineerd met een bezoek 

aan de Victoriuskerk in Pingjum of de Koepelkerk in Witmarsum. Alles in goed 

overleg met het beheer aldaar. Ook worden er groepen bij het Menno Simons 

Monument in Witmarsum rondgeleid. Maar veel passanten bezoeken dit op eigen 

gelegenheid.  

Menno Simons Groen, de tentoonstelling die in 2018 voor veel bezoek zorgde, 

heeft een na-ijleffect in het aantal bezoekers van 2019. In juni kwamen een 

aantal bezoekers van Mennonite Global Village op bezoek. Tevens was in juli en 

augustus het Schuilkerkje open voor bezoek in het kader van Tsjerkepaad.  

Op zaterdag 10 september was de landelijke Open Monumentendag. In de tuin 

van de Vermaning te Witmarsum was een streekmarkt met lokale producten en 

een pendeldienst met tractor en huifkar naar Pingjum. Veel bezoekers liepen ook 

de Gouden Halsban-route naar Pingjum.  

Vanuit de expositie Menno Simons Groen werd in oktober 2018 Red Turkey 

Wheat gezaaid op een perceel in Witmarsum. Na de oogst in augustus 2019 werd 

in november de eerste Menno Bole gebakken door mevrouw De Molenaar in 

Witmarsum. Br. Henk Stenvers nam het eerste brood in ontvangst om het 

daarna aan te snijden. Het is mooi om te zien dat met ondersteuning van onze 

stichting Menno Simons lokale initiatieven worden genomen. 



 

Antoinette Hazevoet heeft een goed beeld van het aantal bezoekers welke dit 

jaar zijn geweest: 

 

Bezoekers 2019 

Nederland  859 

Canada  25 

USA   44 

Duitsland  295 

Anders  92 

Totaal   1272 

 

Dit is een toename van 50% ten opzichte van 2018. Wij hopen deze trend voort 

te zetten en zijn dan ook druk aan het werk als bestuur om vrijwilligers te 

werven en te trainen voor de komende jaren. 

 

De vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn bij voorkeur afkomstig uit Pingjum, Witmarsum en de 

omliggende regio. We proberen zes keer per jaar met het vrijwilligersteam bijeen 

te komen voor instructie en bespreking van lopende zaken.  

 

PR en marketing 

De Nederlandse folder is geactualiseerd. De Engelse en Duitse versie is ook 

klaar. De website is volgens ADS-format. Verder wordt lokale media benut voor 

activiteiten.   

 


